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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4815.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ број 6/12, 144/14, 33/15 и
104/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДО-

4816.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за заштита
на децата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15 и 150/15) и член 33
од Законот за извршување на Буџетот на Република
Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 155/14) Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 6.10.2015 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НA ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА 2015 ГОДИНА

ДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО
ПАРТНЕРСТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОМПЛЕКСОТ МАКЕДОНСКО СЕЛО
Член 1
Во Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за стопанисување и управување со комплексот Македонско
село, („Службен весник на Република Македонија”
број 104/15), во членот 3 по алинеја 3 се додава нова
алинеја 4 која гласи:
„- Куќа од Струшкиот регион со ресторан,
традиционална кујна и со сместувачки капацитет од
осум соби“.

1. Во Програмата за развој на дејноста за заштитата
на децата за 2015 година („Службен весник на Република Македонија"6р. 202/14), во делот III.Финансирање
на заштитата на децата, во точка 1 став 1 во алинејата 2
износот „28.000.000“, се заменува со износот
„36.000.000“.
Во ставот 3 во потточката а) сврзникот „и“ се заменува со запирка.
Во потточката б) точката на крајот од реченицата се
заменува со сврзникот „и“ и се додава нова потточка в)
која гласи:
„в) капитални дотации до ЕЛС 8.000.000 денари.“
2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-10061/1
6 октомври 2015 година

Член 2
Во членот 5 во ставот 7, зборовите: „30 дена“ се за-

Скопје

менуваат со зборовите: „120 дена“.
Член 3

Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Заменик на претседателот
на Владата на Република

4817.
Врз основа на член 55 од Законот за организација и

Македонија“.

работа на органите на државната управа („Службен
Бр. 42-9648/1

Заменик на претседателот

6 октомври 2015 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и
член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08,
139/09 и 135/11), Министерот за правда на ден
15.9.2015 година го донесе следното
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РЕШЕНИЕ

член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нота-

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА

ријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08,

НА НОТАРОТ

139/09 и 135/11), Министерот за правда на ден
15.9.2015 година го донесе следното

1. На нотарот Емилија Харалампиева од Скопје
именувана на подрачјето на Основните судови на гра-

РЕШЕНИЕ

дот Скопје и престанува службата нотар поради испол-

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА

нување на условите за старосна пензија согласно со за-

НА НОТАРОТ

кон.
2. Решението влегува во сила на ден 7.10.2015 година.

1. На нотарот Светлана Лазаревиќ од Скопје именувана на подрачјето на Основните судови на градот
Скопје и престанува службата нотар поради исполну-

Образложение

вање на условите за старосна пензија согласно со закон.

Со Решение бр. 04-517/1 од 23.2.1998 година на
Министерот за правда врз основа на првиот конкурс,

2. Решението влегува во сила на ден 10.10.2015 година.

лицето Емилија Харалампиева од Скопје е именувана
за нотар на подрачјето на Основните судови на градот

Образложение

Скопје. Нотарот Емилија Харалампиева од Скопје родена на 7.10.1951 година, ги исполнува условите за ста-

Со Решение бр. 04-523/1 од 23.2.1998 година на

росна пензија согласно член 18 од Законот за пензиско-

Министерот за правда врз основа на првиот конкурс,

то и инвалидското осигурување („Службен весник на

лицето Светлана Лазаревиќ од Скопје е именувана за

РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14, 97/14,

нотар на подрачјето на Основните судови на градот

113/14, 160/14, 188/14, 20/15 и 61/15) од причина што

Скопје. Нотарот Светлана Лазаревиќ од Скопје родена

на ден 7.10.2015 година наполнува 64 години живот и

на 10.10.1951 година, ги исполнува условите за старос-

15 години пензиски стаж.

на пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став

инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“

(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, Ми-

бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14, 97/14, 113/14,

нистерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова

160/14, 188/14, 20/15 и 61/15) од причина што на ден

решение.

10.10.2015 година наполнува 64 години живот и 15 години пензиски стаж.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став

поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30

(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, Ми-

дена од денот на приемот на решението.

нистерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова
решение.

Бр. 09-3084/1
15 септември 2015 година

Министер за правда,

Скопје

д-р Аднан Јашари, с.р.
_________

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.

4818.
Врз основа на член 55 од Законот за организација и

Бр. 09-3095/1

работа на органите на државната управа („Службен

15 септември 2015 година

Министер за правда,

весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и

Скопје

д-р Аднан Јашари, с.р.
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