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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2716.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11,

Бр. 44-6131/1
26 септември 2017 година

84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на

Скопје

седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КРАТКОТРАЈНА ПОЗАЈМИЦА НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати се издава краткотрајна позајмица од 20.000 литри Еуродизел БС гориво,
од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници Транспорт АД-Скопје.
Нафтениот дериват од став 1 на овој член се позајмува за непречено извршување на работите од нивната
дејност - превоз на патници и стока со железницата.

Заменик на претседателот
на Владата на Република

Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2717.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за именување
членови на Управниот одбор на Јавно претпријатие за
државни патишта бр. 24-4350/1 од 3 август 2017 година, објавено во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 133/2017 од 21 септември 2017 година),
направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Во точка 1 од Решението бр. 24-4350/1 од 3 август
2017 година наместо:
1. За членови на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта, се именуваат:

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и

- Тања Томиќ

товар на Македонски железници Транспорт АД-

- Љупка Цикарска
- Ѓошо Вангелов
- Љупчо Павловски

Скопје.

- Газменд Далипи.

манипулативните трошоци за преземање на позајмениот нафтен дериват од член 1 од оваа одлука, паѓаат на

Член 3
Се задолжува Македонски железници Транспорт
АД-Скопје, позајмените количини на нафтениот дериват од член 1 од оваа одлука да ги врати на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, најдоцна до 30 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука.

Треба да стои:
1. За членови на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта, се именуваат:
- Тања Томиќ
- Љупка Цикарска
- Ѓошо Вангелов
- Љупчо Павловски.

Член 4
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Бр. 24-4350/2
26 септември 2017 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

26 септември 2017

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
2718.
Врз основа на член 41 став (10) и член 51 став (4) од
Законот за основното образование („Службен весник
на Република Македонија“ број 103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), министерот за образование и наука, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО ПАРАЛЕЛКА И НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕТО НА
УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ
ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат бројот на учениците со посебни образовни потреби во паралелка и
начинот и условите за запишувањето на учениците со
посебни образовни потреби во основните училишта.
Член 2
Ученици со посебни образовни потреби, во смисла
на овој правилник, се:
- ученици со оштетен вид;
- ученици со оштетен слух;
- ученици со пречки во гласот, говорот и јазикот;
- ученици со пречки во телесниот развој;
- ученици со пречки во менталниот развој;
- ученици со аутизам и аутистичен спектар на нарушување и
- ученици со комбинирани посебни образовни потреби.
Член 3
Бројот на ученици со посебни образовни потреби во
посебна паралелка, односно наставна група изнесува:
- за ученици со оштетен вид до шест, а за комбинирана паралелка до четири ученика;
- за ученици со оштетен слух до шест, а за комбинирана паралелка до четири ученика;
- за ученици со пречки во гласот, говорот и јазикот
до осум ученика;
- за ученици со телесна инвалидност до осум, a за
комбинирана паралелка до шест ученика;
- за ученици со лесна попреченост во менталниот
развој до осум, а за комбинирана паралелка, до шест
ученика;
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- за ученици со умерена, тешка и длабока ментална
попреченост до четири ученика;
- за ученици со аутизам и аутистичен спектар на нарушување до пет ученика и
- за ученици со комбинирани посебни образовни
потреби до пет ученика.
Член 4
Во паралелка во редовно основно училиште може
да се вклучат најмногу до два ученика со посебни образовни потреби.
За еден ученик со посебни образовни потреби кој се
вклучува во паралелката, бројот на останатите ученици
во паралелката се намалува за три ученика.
Ако во училиштето има повеќе ученици со посебни
образовни потреби кои не можат да се распоредат согласно став 1 на овој член, училиштето рамномерно ги
распределува учениците во сите паралелки во исто одделение од основното училиште.
Член 5
За детето кое се запишува како ученик со посебни
образовни потреби се доставува наод и мислење за оцена на видот и степенот на пореченост и посебните потреби.
Член 6
По препорака на комисијата за запишување на учениците во прво одделение, учениците со посебни образовни потреби се упатуваат кај инклузивниот тим на
училиштето.
Инклузивниот тим во разговор со родителите и со
детето прибира информации за развојот на детето, неговата здравствена состојба, како и за неговите посебни потреби.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за критериумите и
начинот на остварување на основното образование на
учениците со пречки во развојот („Службен весник на
Република Македонија“ бр.27/96).
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-11836/1
22 септември 2017 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Рената Дескоска, с.р.

Стр. 4 - Бр. 136

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

26 септември 2017

contact@slvesnik.com.mk

