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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1942.
Врз основа на член 21-а став 1 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), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА
ПОВРШИНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА
ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр.10/16 со архивски бр. 173725/1 од 18.3.2016 година распишан од министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2737/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1943.
Врз основа на член 51 став (8) од Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ бр.
188/13, 148/15, 192/15 и 55/16), министерот за правда
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ
ЗА МЕДИЈАТОР
Член 1
Во Правилникот за условите и начинот на полагање
на испитот за медијатор (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.223/15), во член 2 во ставот (1), зборовите „февруарска и октомвриска“ се заменуваат со
зборовите „февруарска, априлска, мајска, јунска и ноемвриска“.
Во ставот (2) зборовите „(јануари и септември)“ се
заменуваат со зборовите „(јануари, март, април, мај и
октомври)“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-1625/2
1 април 2016 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

1944.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ број
145/10, 53/11, 164/13, 116/15, 149/15 и 37/16) министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ И НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТАПКИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ
ЗА ХЕМИКАЛИИ
Член 1
Во Правилникот за висината на средствата за реализација на активностите и надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“
број 84/11), членот 3 се менува и гласи:
„Во постапката за издавање на одобренија за ставање на биоцидни производи во промет и во постапката
за издавање на одобренија за класификација и обележување на биоцидните производи, надоместоците кои треба да ги плати подносителот на барањето се:
1. надоместок за издавање на одобрение за ставање
на биоцидниот производ во промет, кога прометот со
биоцидниот производ не надминува 300 литри на годишно ниво - 100 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата (во натамошниот текст:
денарска противвредност),
2. надоместок за издавање на одобрение за ставање
на биоцидниот производ во промет, кога прометот со
биоцидниот производ надминува 300 литри на годишно ниво - 150 евра во денарска противвредност,
3. надоместок за обнова на одобрение за ставање на
биоцидниот производ во промет - 100 евра во денарска
противвредност,
4. надоместок за издавање на одобрение за класификација и обележување согласно хармонизираниот систем на биоцидниот производ - 100 евра во денарска противвредност,
5. надоместок за обнова на одобрението за класификација и обележување согласно хармонизираниот систем на биоцидниот производ - 100 евра во денарска противвредност,
6. надоместок за донесување на решение за упис на
биоцидниот производ во Привремената листа за доставување на техничко досие - 50 евра во денарска противвредност,
7. надоместок за издавање на дозвола за користење
на биоциден производ најдолго за период од 120 дена 150 евра во денарска противвредност,
8. надоместок за издавање на дозвола за рекламирање на биоциден производ - 150 евра во денарска противвредност,
9. надоместок за процена на техничкото досие на биоцидниот производ - 100 евра во денарска противвредност,
10. надоместок за издавање на одобрение за пренос
на друг носител на биоциден производ на територијата
на Република Македонија - 50 евра во денарска противвредност, и
11. надоместок за издавање на известување за промена на името на производителот на биоцидниот производ - 50 евра во денарска противвредност.“
Член 2
Во член 4 по точката 2 се додава нова точка 2-а, која гласи:
„2-а. надоместок за издавање на одобрение за пуштање во промет на детергент (регистрација) - 45 евра во
денарска противвредност,“.
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Член 3
Овој правилник влегува во наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-2372/3
1 април 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1945.
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република
Македонија (Службен весник на Република Македонија бр.60/2006, 150/2010, 100/11, 20/2015 и 61/2015), објавува
ОГЛАС
- За избор на 1 (еден) судија на Врховен суд на РМ
за граѓанска област;
- За избор на 2 (двајца) судии на Апелационен суд
Скопје за граѓанска област;
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Битола за кривична област;
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Битола за граѓанска област;
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд
Гостивар за кривична област и
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд
Гостивар за граѓанска област.
Кандидатите за избор на судија на Врховен суд на
РМ и на апелационен суд треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите
(„Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и посебниот
услов од член 17 став 1 алинеја 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл.
весник на РМ“ бр.150/2010).
Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на
Република
Mакедонија
на
следната
адреса:
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.
Заинтересираните кандидати заедно со пријавата да
достават лекарско уверение за оценка на општата здравствена способност издадено од овластена медицинска
установа во Република Македонија и истото да не е постаро од една година од денот на издавање и во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до
Судскиот совет на Република Македонија, ул„Вељко
Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат
психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос
на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе
бидат дополнително известени од страна на Судскиот
совет на РМ. Трошоците за полагање на психолошкиoт
тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.
Бр. 08-732/1
6 април 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1946.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), и член 10, став 5
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на
Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, на ден 4.4.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
УП1 бр.08 - 19/13 од 8.5.2013 година, на Друштвото за
проектирање, градежништво, производство и услуги
ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН
ДОО Скопје, се продолжува до 18.1.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-19/13
4 април 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

__________
1947.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), и член 10, став 5
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на
Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ
Скопје, на ден 4.4.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
УП1 бр.08-184/13 од 6.9.2013 година, на Друштвото за
производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, се
продолжува до 27.6.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-184/13
4 април 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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