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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
642.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

644.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА, РЕПУБЛИКА
ЛАТВИЈА И РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА

I
Г-дин Атанас Вангелов, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Унгарија, со седиште во Будимпешта.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ бр. 43
16 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

643.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА
I
Г-дин Дарко Ангелов, се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Унгарија, со седиште во Будимпешта.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

I
Г-дин Фатмир Џеладини, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Полска, Република Латвија и
Република Литванија, со седиште во Варшава.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ бр. 45
16 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
___________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
645.
По извршеното срамнување на изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Одлуката за распределба
на средствата за изградба на каскадни прегради на река
Вардар за општините Сарај и Ѓорче Петров („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 34/2010), направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ НА РЕКА ВАРДАР
ЗА ОПШТИНИТЕ САРАЈ И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.

Во точка 6 од Одлуката во ред 3, наместо
„30.11.2020 година“ треба да стои „30.11.2010 година“.

Указ бр. 44
16 март 2010 година
Скопје

Бр. 51-1328/2
16 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Од Владата на Република
Македонија

Списокот на македонски национални стандарди кои се прифатени, хармонизирани стандарди („Службен весник на Репубика Македонија“ бр. 64/07, 8/08
и 129/08), се дополнува со следниве стандарди:

СПИСОК
ЗА ДОПOЛНУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ
КОИ СЕ ПРИФАТЕНИ, ХАРМОНИЗИРАНИ СТАНДАРДИ

Врз основа на член 9, а во врска со член 6 став 1 алинеја 1 од Законот за градежни производи („Служен весник на Република Македонија“ бр. 39/06 и
86/08), министерот за економија објавува

17 март 2010
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

646.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 19

Бр. 07-1962/1
2 март 2010 година
Скопје

Овој список влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

Стр. 20 - Бр. 37
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 21

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
647.
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08), министерот за образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЗИВОТ, СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ЗНАЕЊАТА, ВЕШТИНИТЕ,
СПОСОБНОСТИТЕ И КОМПЕТЕНЦИИТЕ СТЕКНАТИ ОД ПОСЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува називот, содржината и формата на сертификатот за знаењата, вештините,
способностите и компетенциите стекнати од посебните програми за образование на возрасните.
Член 2
Називот на сертификатот за знаењата, вештините, способностите и компетенциите се именува според посебните програми за образование на возрасните.
Член 3
Сертификатот за знаењата, вештините, способностите и компетенциите се издава од страна на установата
или институцијата за образование на возрасни (во понатамошниот текст: понудувач на услуги).
Член 4
Сертификатот за знаењата, вештините, способностите и компетенциите го содржи грбот на Република Македонија и називот „Република Македонија“; името на понудувачот на услуги; називот на сертификатот согласно
посебната програма; името и презимето на учесникот, датум и место на раѓање; времетраењето на реализација
на посебната програма; стекнатите компетенции според посебната програма за образование на возрасните; место и датум на издавање на сертификатот; потпис и печат на овластено лице на понудувач на услуги и бројот
и датумот со кој е верифицирана програмата од страна на Центарот за образование на возрасните.
Содржината и формата на сертификатот е на Образец бр. 1 кој е даден во прилог и е составен дел на овој
правилник.
Член 5
Сертификатот за знаењата, вештините, способностите и компетенциите е со димензии 29,7 см х 21 см.
Член 6
Сертификатот од член 1 од овој правилник се печати на хартија која е хемиски реактивна (4Т заштита – хемиска заштита).
Во структурата на хартијата вградени се влакненца кои се видливи под UV светлина, а во хартијата е вграден воден знак изведен во неговата структура со правилно размачкување на знакот на сликата во два тона.
По целата ширина на сертификатот, под долниот раб, се вградува видлива испрекината метална лента со која се спречува негово веродостојно скенирање или фотокопирање.
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2016/1
12 март 2010 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 22 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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648.
Врз основа на член 22 став 6 од Законот за образование
на возрасните („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08), министерот за образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕТО НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР И
НА ОПШТИНСКИОТ РЕГИСТАР ЗА УСТАНОВИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ КОИ РЕАЛИЗИРААТ ЈАВНО ПРИЗНАТИ ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
НА ВОЗРАСНИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водењето на Централниот регистар и
на општинскиот регистар за установите и институциите кои реализираат јавно признати програми за образование на возрасните (во натамошниот текст: установи,
односно институции).
Член 2
Централниот регистар и општинскиот регистар (во
натамошниот текст: регистри) се водат во посебно тврдо подврзана книга со темно плава корица.
Листовите на регистрите се нумерирани и прошиени со
емственик, чии два краја се потпечатени со црвен восок на
внатрешната страна од задната корица на регистарот.
Регистрите се оверуваат на внатрешната страна од
задната корица.
Регистрите се водат и во електронска форма.
Член 3
Централниот регистар на корицата го содржи називот „МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА“ и насловот: “ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР ЗА УСТАНОВИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ”.
Првата страна на Централниот регистар која се повторува до страна 10 содржи податоци за: реден број,
име на установата и регистарски број.
Страната 11 содржи наслов „ПОДАТОЦИ ЗА УСТАНОВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ“, регистарски број, податоци за установата, вид на образование
на возрасните, наставен план и програми и учесници.
Страната 12 содржи податоци за паралелки, раководен кадар, стручни соработници, административно-финансов кадар, друг кадар и простор.
Страната 13 содржи податоци за опрема според
нормативот, исполнување на условите за хигиенскотехничка заштита, број на решението за бришење на
регистарот, потпис на службено лице и забелешка.
Централниот регистар се води на Образец бр. 2 со
димензии 50 см х 40 см кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 4
Општинскиот регистар на корицата го содржи називот
„ОПШТИНА/ГРАД СКОПЈЕ ___________________“ и
насловот: “РЕГИСТАР ЗА УСТАНОВИТЕ И ИНСТУТУЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ”.
Првата страна на општинскиот регистар која се повторува до страна 10 содржи податоци за: реден број,
име на установата/институцијата и регистарски број.
Страната 11 содржи наслов „ПОДАТОЦИ ЗА
УСТАНОВАТА/ ИНСТИТУЦИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ“, регистарски број, податоци
за установата/институцијата, вид на образование на возрасните, наставен план и програми и учесници.
Страната 12 содржи податоци за паралелки, раководен кадар, стручни соработници, административно-финансов кадар, друг кадар и простор.
Страната 13 содржи податоци за опрема според
нормативот, исполнување на условите за хигиенскотехничка заштита, број на решението за бришење на
регистарот, потпис на службено лице и забелешка.
Општинскиот регистар се води на Образец бр. 3 со
димензии 50 см х 40 см кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 5
Запишувањето во регистрите се врши со темно сино мастило.

Бр. 37 - Стр. 23

Во регистрите на четири листа се внесуваат податоци за една установа, односно институција.
Кога регистерските листови се исполнат до крај, за
наредните запишувања се користи нов регистарски
лист кој се води под ист регистарски број.
Член 6
Запишувањето во регистрите се врши врз основа на
поднесена пријава со следната содржина: до Министерството за образование и наука/општината, наслов „ПРИЈАВА за запишување на установите и институциите кои реализираат јавно признати програми во Централниот регистар/регистарот на општината“, и податоци за: назив на
установата/институцијата, адреса (место, улица и број),
општина, статус, вид на образование на возрасните, број
на учесници, број на паралелки, број на наставници, број
на стручни соработници, број на административно-финансиски работници, број на одржувачи на хигиена, број
на други работници, основач на установата/институцијата, назив на основачот, седиште, број и датум на актот за
основање, простор за вршење на дејноста, вкупна покриена површина (во м2), вкупен број на: училници, кабинети,
други простории, обезбеден износ на средства за редовна
дејност, опремата-краток опис на поважната опрема,
вредност на опремата (според последна извршена ревалоризација, денари, прилог кон пријавата: актот за основање
на установата/институцијата во заверен препис, место за
печат и потпис на директор/управител.
Пријавата од став 1 на овој член е дадена на Образец бр.1
кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Кон пријавата од став 1 на овој член установата, односно институцијата поднесува акт за основање, односно организирање, во заверен препис.
Реализирање на дејност за нови програми се внесува во регистрите на листовите каде што е запишана
установата, односно институцијата.
Член 7
Бришењето на установата, односно институцијата
од регистрите се врши на тој начин што со црвено мастило се прецртува со права линија секој ред од запишувањето, а на крајот се наведува основот заради кој
се врши бришењето.
Во случај на погрешно запишување се врши исправка на тој начин што преку погрешно запишаниот
текст со црвено мастило се повлекува тенка линија и
над неа се внесува точниот текст.
Секое запишување во регистрите го потпишува
службеното лице што го води регистарот.
Член 8
Пријавата за запишување во регистарите се поднесува и за позначајна измена што настанува во установата, односно институцијата (менување на статусот,
називот, седиштето и др.).
Врз основа на пријавата од став 1 на овој член, запишувањето на настанатата измена се врши во соодветните рубрики од регистрите.
Член 9
Пријавата за настанатата измена, установата која е
запишана во Централниот регистар, ја доставува до Министерството најдоцна 15 дена од настанатата измена.
Пријавата за настанатата измена установата, односно институцијата која е запишана во општинскиот регистар, ја доставува до општината најдоцна 15 дена од
настанатата измена.
Општината, најдоцна 30 дена од денот на запишувањето на настанатите измени во регистарот, доставува податоци за настанатите измени до Централниот регистар.
Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-2017/1
12 март 2010 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 24 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

649.
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/08), министерот за образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ДОКУМЕНТAЦИЈАТА И ЕВИДЕНЦИЈАТА КОЈА ЈА ВОДАТ УСТАНОВИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
НА ВОЗРАСНИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и
формата на документацијата и евиденцијата која ја водат установите и институциите за образование на возрасните.
Член 2
За документацијата и евиденцијата за основното,
односно средното образование на возрасните кои се водат од страна на установите за образование на возрасните соодветно се применуваат одредбите од Правилникот за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и
начинот на нивното водење („Службен весник на Република Македонија“ бр.41/09, 64/09 и 147/09), односно Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација
во средните училишта („Службен весник на Република
Македонија“ бр.41/09, 64/09 и 147/09).
Член 3
Документацијата за посебните програми за образование на возрасните опфаќа главна книга за учесници
во програмите за образование за возрасните.
Евиденцијата за посебните програми за образование на возрасните опфаќа дoсие за учесникот.
Член 4
Главната книга за учесници во програмите за образование на возрасните (во натамошниот текст: главна
книга за учесници) на корицата го содржи грбот на Република Македонија и називот „Република Македонија“, насловот „ГЛАВНА КНИГА ЗА УЧЕСНИЦИ ВО
ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ“ , името на понудувач на услуги и место.
Првата страна на главната книга за учесници го содржи грбот на Република Македонија и називот „Република Македонија“, име на понудувач на услуги и
место, општина/град, назив „ГЛАВНА КНИГА БР.
______“ , податоци за овластеното лице на понудувачот на услуги, име и презиме, траење на мандатот и
потпис.
Втората страна на главната книга за учесници содржи наслов „ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕСНИКОТ/УЧЕСНИЧКАТА“, реден број во главната книга, име и презиме, име на таткото, име на мајката, датум и година на

17 март 2010

раѓање, место на раѓање, општина, држава, државјанство, претходно образование на учесникот, учесничката,
датум на запишување кај понудувачот на услугите, назив на посебната програма, датум на завршување на
учесникот/учесничката кај понудувачот на услуги, забелешка, список на предмети и стекнати знаења, вештини, способности и компетенции, издаден сертификат за завршена програма, потпис на учесникот/учесничката,родител/старател, потпис на овластено лице од
установата/институцијата, датум, издаден втор примерок, потпис на учесникот, потпис на овластено лице од
установата/институцијата и датум.
Главната книга за учесници се води по години и содржи листови кои се во корици и се прошиваат со емственик од кои двата краја се потпечатуваат со црвен
восок на внатрешната страна од задната корица на книгата.
Вкупниот број на листови за главната книга за
учесници со потпис го заверува овластено лице од понудувачот на услуги.
Кориците на главната книга за учесници имаат темно сина боја.
Главната книга за учесници се води на Образец бр.
1 со димензии 42 см х 29,7 см.
Образецот бр. 1 е даден во прилог и е составен дел
на овој правилник.
Член 5
Досието на учесникот се води за секој учесник одделно.
Првата страна на досието на учесникот го содржи
грбот на Република Македонија и називот „Република
Македонија“, името на понудувачот на услуги, место,
општина/град, назив: “ДОСИЕ НА УЧЕСНИКОТ“,
името и презимето, бројот на главна книга, датумот на
запишување и називот на посебната програма.
Втората страна на досието на учесникот содржи податоци за наставниот план според кој се изведува програмата, реден број, предметите, бројот на часови, (неделно, вкупно), името и презимето на предметниот
обучувач и времето на реализирање на обуката .
Третата страна на досието на учесникот содржи податоци за бројот на записник, времето на одржување на
проверката, забелешка и потпис на раководителот на
образовната група.
Досието на учесникот се води на Образец бр. 2 со
димензии 29 см х 42 см кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-2018/1
12 март 2010 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 март 2010

17 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
650.
Комисијата за хартии од вредност, врз основа на
член 23 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.
4/2002, 37/2002 и 36/2007), постапувајќи по Барањето бр.
60/10 од 11.03.2010 година за давање дозвола за понуда
за откуп поднесено од Инвестброкер АД Скопје во име
и за сметка на понудувачот, Централна кооперативна
банка АД Софија, Република Бугарија, на седницата
одржана на ден 15.03.2010 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА
ЗА ОТКУП
1. На Централна кооперативна банка АД Софија,
Република Бугарија, со седиште на ул. „Георги Сава
Раковски“ бр. 103, Софија, Република Бугарија се издава дозвола за давање понуда за откуп на обичните акции издадени од СТАТЕР БАНКА АД Куманово. Понудата за откуп ја дава Инвестброкер АД Скопје во
име и за сметка на Централна кооперативна банка АД
Софија, Република Бугарија.
2. Откупот на хартиите од вредност ќе се врши по
цена од 1.070 денари за една обична акција.
3. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 15 дена од денот на првото објавување на извадокот од
проспектот и понудата за откуп.
4. Понудувачот од точка 1 на ова решение е должен
да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предвиден со законот и понудата за откуп.
5. Жалбата против ова решение не го одложува неговото извршување.
6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 07-43
Комисија за хартии од вредност
15 март 2010 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
___________
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
651.
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се врши конверзија на податоците од катастар на
земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Костурино - Општина Струмица.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиштето
за дел од КО Костурино, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ” бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-3813/1
12 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________

652.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Бр. 37 - Стр. 43

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Костурино Општина Струмица.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 10тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
дел од КО Костурино, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ” бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-3814/1
12 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________

653.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Здуње - Општина
Гостивар.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 10тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Здуње, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр.
34/72 и 13/78).
Бр. 09-3815/1
12 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________

654.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Ѓорче Петров 3 Општина Ѓорче Петров.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 15тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Ѓорче Петров 3, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ” бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-3816/2
12 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

Стр. 44 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
655.
Согласно Одлука А бр. 93./2010-1 од 24.02.2010 год., Извештајот од Комисијата задолжена за проценка
на вредноста на основните средства - движни ствари предмет на отуѓување А бр. 93./2010-2 од 24.02.2010
год. и член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи „Сл. весник на
РМ“ бр. 8/05 од 07.02.2005 год., јавниот обвинител на Република Македонија, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ БЕЗ
НАДОМЕСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно обвинителство на Република Македонија му престанува
правото на користење на движните ствари како што следува:

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на новиот корисник
КПУ Затвор Скопје – Скопје, застапуван од директорот Сузана Гавриловиќ.
Член 3
Јавниот обвинител на Република Македонија ќе склучи Договор со КПУ Затвор Скопје – Скопје, за уредување на правата и обврските за движните ствари наведени во член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
А.бр. 93/2010-3
24 февруари 2010 година
Скопје

Јавен обвинител
на Република Македонија,
Љупчо Шврговски, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 45

ОСНОВЕН СУД - ВИНИЦА
656.
СПИСОК
НА ИМЕНУВАНИ СУДСКИ ВЕШТАЦИ ВО ОСНОВЕН СУД ВИНИЦА

Заменик претседател на судот
Судија,
Љупчо Прокопенко, с.р.

Стр. 46 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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ОСНОВЕН СУД - ТЕТОВО
657.

СПИСОК
ОД АЖУРИРАНА ЛИСТА НА ВЕШТИ ЛИЦА ВО ОСНОВНИОТ СУД ТЕТОВО - Т Е Т О В О
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 47

Претседател на судот,
Ханиф Зендели, с.р.

Стр. 48 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
658.
Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на
Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува
ОГ Л А С
ЗА ИЗБОР НА
1. Основен јавен обвинител на Основното Јавно обвинителство Охрид.
2. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар.
3. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелија.
4. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Радовиш.
5. Еден Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје.
6. Еден Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Гостивар.
7. Еден Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Радовиш.
Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен
условите предвидени во член 44, 45 и член 46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр.
150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот
за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08),
потребно е како посебен услов да исполнуваат:
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I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основните јавни обвинителства освен условите
предвидени во чл. 44 ст. 1 од Законот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ бр. 150/07), потребно е како посебен услов да исполнуваат работно искуство од
најмалку три години како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.
II. Kандидатите за избор на јавен обвинител во Вишите јавни обвинителства освен условите предвидени
во член 44 и член 46 од Законот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ бр. 150/07 ) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство
(„Сл. весник на РМ“ бр. 111/08, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет
години со потврдени резултати на правни работи, по
положен правосуден испит.
III. Kандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство објавено под број 7 од огласот, како посебен услов потребно е да имаат работно
искуство од најмалку три години по положениот правосуден испит со потврдени резултати во работата.
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, уверенијата за државјанство и лекарското уверение (двете да не се постари од
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за
работен стаж по положен правосуден испит, диплома
за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверена фотокопија на
нотар, да ги достават до Советот на јавните обвинители
на Република Македонија ул. „Вељко Влаховиќ” бр. 26
кат 4 во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас
во „Службен весник на РМ.
Некомлетните документи нема дабидат разгледувани.
Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Елена Гошева, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
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