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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2381.
Врз основа на член 38 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12,
79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14,
72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ПРАВОТО НА ЗАКУП НА
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ НАУЧНИ И ДРЖАВНО ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ
ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ДОЛГОГОДИШЕН НАСАД,
ОРАНЖЕРИИ ИЛИ ОБЈЕКТИ И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за правото на закуп на земјоделско
земјиште во државна сопственост за потребите на јавните научни и државно образовни институции од областа на земјоделството, за потребите на казненопоправните и воспитно-поправните установи и сопствениците на долгогодишен насад, оранжерии или објекти и потребната документација (“Службен весник на
Република Македонија“ бр.25/14), во насловот по зборовите “државно образовни институции од областа на
земјоделството,“ се додаваат зборовите “за училиштата
за средно образование основани од општината и градот
Скопје од областа на земјоделството и“.
Член 2
Во членот 1 по зборовите “државно образовни институции од областа на земјоделството,“ се додаваат
зборовите “за училиштата за средно образование основани од општината и градот Скопје од областа на земјоделството и“.
Член 3
Во членот 2 став 1 по зборовите “државно образовни институции од областа на земјоделството,“ се додаваат зборовите “за училиштата за средно образование
основани од општината и градот Скопје од областа на
земјоделството и “.
Член 4
Во членот 3 став 1 во воведната реченица по зборовите “државно образовни институции од областа на
земјоделството,“ се додаваат зборовите “и училиштата
за средно образование основани од општината и градот
Скопје од областа на земјоделството “.
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Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-3591/3
5 април 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
__________

2382.
Врз основа на член 43 став 5 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопнаство
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕ И ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ
НА ПЧЕЛНИ МАТИЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за одобрување на
институција за производство на семе и одгледувалиште
на пчелни матици.
Член 2
Барањето за одобрување на институција за производство на семе и одгледувалиште на пчелни матици се
поднесува на образец, на хартија во бела боја во А-4
формат.
Образецот на барањето од ставот 1 на овој член
содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, назив на барањето, назив на институцијата/одгледувалиштето-подносител на барањето,
адреса и седиште на институцијата/одгледувалиштето-подносител на барањето, ЕМБС на институцијата/одгледувалиштето, презиме и име на одговорното лице во институцијата/одгледувалиштето,
контакт телефон, датум и место на поднесување на
барањето, име, презиме и потпис на подносителот
на барањето и место за печат.
Формата и содржината на образецот на барањето
од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“, a ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за
изменување и дополнување на Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16).
Бр.14-3912/4
7 април 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
2383.
Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска
со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и
(4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот
законик
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11,
54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15 и
35/16), Државната изборна комисија на седницата
одржана на 10.5.2016 година, во состав: Александар Чичаковски, Претседател, Реџеп Прекопуца,
Потпретседател и членовите Атанас Урумов, Сашо
Срцев, Силвана Бонева, Субхи Јакупи и Бедредин
Ибраими, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ
ИЗБОРНИ КОМИСИИ
I. Во одлуките за формирање на Општинските изборни комисии, број 08–1304/1 од 28.4.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“,
број 84 од 30 април 2016 година и број 08-1304/3 од
6.5.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 89 од 9.5.2016 година,
Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик
член во општинските изборни комисии поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:
1. Во составот на Општинската изборна комисија
Илинден, членот ЕЛЕНА ДИМИТРИЕВИЌ вработен
во Општина Илинден СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира СИЛВИЈА ДАВИДОВСКА,
вработен во Општина Илинден.
2. Во составот на Општинската изборна комисија
Јегуновце, членот МИЛЕНА МЛАДЕНОСКА, вработена во Општина Јегуновце СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира МОНИКА СТАНКОВСКА,
вработена во Државен архив на Република Македонија.
3. Во составот на Општинската изборна комисија
Брвеница, заменик претседателот МЕНКА НЕДЕЛКОВСКА, вработена во Општина Брвеница СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик претседател се избира НАТАША
СТОЈЧЕВСКА, вработена во Општина Брвеница.
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4. Во составот на Општинската изборна комисија
Петровец, членот АЛИ САДИКУ, вработен во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор СЕ
РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира СЕЈДИ ДЕМИРИ, вработен
во Министерство за надворешни работи.
Заменик членот НИКОЛИНА СТЕВКОВСКА, вработена во Општина Петровец СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира ЛИЛЈАНА ГРОЗДАНОВСКА, вработена во Агенција за стокови резерви.
5. Во составот на Општинската изборна комисија
Центар, членот ЗОРАН АРСОВСКИ, вработен во Општина Центар СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ИГОР ИСАИЛОВСКИ, вработен во Агенција за катастар на недвижности.
6. Во составот на Општинската изборна комисија
Конче, членот ЈАСМИНА СУЛЕВА, вработена во Министерство за финансии СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ЈУЛИЈА КОЛЕВА, вработен
во Општина Радовиш.
7. Во составот на Општинската изборна комисија
Ѓорче Петров, заменик членот ДУШКО ТАСЕВ, вработен во Министерство за финансии СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира БОГОЉУБ ЈАНКОСКИ, вработен во Агенција за катастар на недвижности.
8. Во составот на Општинската изборна комисија
Пробиштип, претседателот ДОСТАНА ДАВИТКОВА
вработена во Општина Пробиштип СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов претседател се избира МАРТИНА ХАРАЛАМПИЕВА, вработена во Државен архив на Република Македонија.
9. Во составот на Општинската изборна комисија
Аеродром, членот ГОРДАНА СЛАВКОВА, вработена
во Агенција за енергетика на Република Македонија
СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира СНЕЖАНА СОКОЛОВА,
вработен во Агенција за млади и спорт.
Заменик членот ЈЕХОНА ЗЕЌИРИ ТМАВА, вработена во Министерство за надворешни работи СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира АДРИЈАНА ФЕЈЗУЛАХУ, вработена во Министерство за финансии.
10. Во составот на Општинската изборна комисија
Чучер Сандево, членот ШПРЕСА АСАНИ, вработен во
Секретаријат за спроведување на рамковниот договор
СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира БЕРАЈЕТ ЏАФЕРИ, вработена во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор.
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11. Во составот на Општинската изборна комисија
Делчево, заменик членот КРУМ НИКОЛОВСКИ, вработен во Општина Делчево СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира БОРЧЕ СТОЈМЕНОВСКИ, вработен во Општина Делчево.
12. Во составот на Општинската изборна комисија
Старо Нагоричане, заменик претседателот АНТОНИО
ДЕНКОСКИ, вработен во АФПЗРР СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик претседател се избира ИВАН АНГЕЛОВСКИ, вработен во Општина Куманово.
13. Во составот на Општинската изборна комисија
Велес, членот АЛЕКСАНДАР АТАНАСОВ, вработен
во Општина Велес СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира АЛЕКСАНДАР ТОШЕВ, вработен во Министерство за финансии.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет-страницата на Државна
изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за член на Општинска изборна комисија може да поднесе барање за изземање до Државна изборна комисија, во рок од 48 часа од денот на нејзино објавување во „Службен весник на Република
Македонија“.
Доставување на барање за изземање по пошта не е
дозволено.
Бр. 08-1304/5
10 мај 2016 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Александар Чичаковски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2384.
Врз основа на член 33 став (1), а во врска со член 3
од Законот за воздухопловство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10,
24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16),
директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство,
донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ КАКО И ПОСЕБНИТЕ
УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПОТРЕБНИОТ ПЕРСОНАЛ, ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, ОПРЕМАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОПХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО
И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот на вршење на јавен воздушен превоз како и посебните услови во однос на
потребниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно
работење („Службен весник на Република Македонија“
бр. 134/10 и 113/13) по членот 4-a се додава нов член 4-б
кој гласи:
„Член 4-б
Јавниот воздушен превоз со авиони и хелокоптери
се врши и согласно Анекс 6, Дел I и III и Анекс 18 на
Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство (Чикашка конвенција на ICAO), доколку поинаку
не е утврдено со меѓународните стандарди и прописи
од членовите 3 и 4 на овој правилник.“
Член 2
Во членот 5 ставот (3) се менува и гласи:
„(3) При вршење на јавен воздушен превоз во
меѓународниот воздушен сообраќај покрај документите определени со меѓународните стандарди и
прописи од членовите 3 и 4 на овој правилник, превозникот треба да носи во воздухопловот и патнички манифест доколку превезува патници и/или карго манифест доколку превезува товар согласно
член 29 од Конвенцијата за меѓународно цивилно
воздухопловство (Чикашка конвенција на ICAO),
како и заверена копија од уверението за исполнување на безбедносните услови (AOC) и соодветните
оперативни спецификации (OPSPECS), уверение за
бучава (noise certificate) и други документи утврдени во Анекс 6, Дел I и III на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство (Чикашка конвенција на ICAO).“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-482/3
4 маj 2016 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
Горан Јандреоски, с.р.

Стр. 6 - Бр. 92
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2385.
Врз основа на член 211 став (7) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 53/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 и 61/16) Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана на 20.4.2016 година, донесе
Г О ДИ Ш НА П Р ОГ Р А М А
ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ
ЗА 2016 ГОДИНА

I
Со оваа годишна програма, Агенцијата за катастар на недвижности има за цел во општините Берово, Велес, Гевгелија, Гостивар, Кавадарци, Кочани, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Прилеп,
Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип, да врши ажурирање на податоците во катастарот на недвижности по службена должност, преку вршење дополнителен премер и зголемување на процентот на
запишани права во катастарот на недвижности, за катастарските општини кои пред влегувањето во сила на катастарот на недвижности биле со катастар на земјиште востановен врз основа на пописен катастар и за кои процентот на незапишани права при востановувањето на катастарот на недвижности е
поголем од 20%.

II
Активностите сврзани со ажурирањето на податоците ќе се одвиваат согласно следната табела:
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III
Со денот на влегувањето во сила на оваа програма престанува да важи Годишната програма за ажурирање
податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2016 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.8/16).
IV
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 0102-7236/1
20 април 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.
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