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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2261.
Врз основа на член 87 став (12) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.
140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за производител-правно лице, техничка служба и правно лице за технички
преглед на возила е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорно лице кај производител-правно лице, одговорно лице кај техничка служба и одговорно лице кај правното лице за технички преглед на возила е отпечатен на хартија со бела
боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за производител-физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 25-685/5
21 април 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Дритон Кучи, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2262.
Врз основа на член 82-ј став 2 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14,
33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИЈАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
ВО ШУМСКАТА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на селекција на кандидатите за вработување во
шумската полиција.
Член 2
Селекцијата за избор на кандидат за вработување во
Шумската полиција се врши врз основа на јавен оглас.
Член 3
Постапката за селекција за засновање на работен
однос во Шумската полиција опфаќа три фази:
- Административна проверка на поднесената документација,
- Писмено тестирање и
- Интервју.
Член 4
При спроведување на секоја фаза од постапката за
селекција освен за фазата административна проверка се
врши бодирање на постигнатите резултати за секој кандидат.
При спроведување на првата фаза од постапката за
селекција – административна проверка, се врши утврдување на навременоста и потполноста на поднесената документација, како и исполнетоста на пропишаните услови наведени во огласот.
При спроведување на втората фаза, писмено тестирање, кандидатот треба да освојат најмалку 51% од бодовите за да премине во следната фаза.
При спроведување на третата фаза - интервју, се води поединечен устен разговор со кандидатот со кое се
оценува: општиот впечаток, комуникациските способности, мотивираност да извршува шумско- полициски
работи, лични квалитети и сл. Интервјуто се спроведува од страна на Комисијата од член 82-к став (1) од Законот за шумите.
Член 5
Пред да се започне со писменото тестирање на кандидатите им се дават јасни упатства за начинот на пополнување и вреднување на тестот.
Писменото тестирање се врши на посебно изготвени тестови со соодветна заштита за анонимност при
нивното бодирање.
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Член 6
По завршувањето на секоја фаза од постапката за селекција, а врз основа на постигнатите резултати се
врши бодирање на секој кандидат посебно и се изготвува листа со која се утврдува кои кандидати ќе продолжат во следната фаза од постапката од член 4 од овој
правилник.
Кандидатот кој нема да освои 51% од предвиените
бодови во поединечната фаза на селекција, не може да
продолжи во следната фаза на селекција.
Член 7
Редоследот на полагање на деловите од писмениот
тест, местото и времето на полагање, како и времетраењето на тестирањето за секој дел се определува од страна на Комисијата од член 82-к став (1) од Законот за
шумите.
Член 8
По секоја спроведена фаза од постапката за селекција, резултатите од поминатите фази се приложуваат
кон пријавата.
Член 9
Врз основа на добиениот збир на бодови од поединечните фази во постапките за селекција, Комисијата
од член 82-к став (1) од Законот за шумите, изготвува
конечна ранг листа.
Член 10
Кандидатите кои се избрани се известуваат за времето и местото за потпишување на договор за вработување во Шумска полиција.
Кандидатите кои не се избрани, писмено се известуваат и им се враќаат сите документи што ги доставиле.
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.19-4031/1
28 март 2016 година
Скопје

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

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2263.
Врз основа на член 8 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010,100/2011, 20/2015 и
61/2015), Судскиот совет на Република Македонија, на
седницата на Советот одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИОТ
СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За претседател на Судскиот совет на Република
Македонија е избран:
Зоран Караџовски - член на Судскиот совет на Република Македонија.
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-870/1
26 април 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Заменик претседател,
Шемседин Јусуфи, с.р.
__________

2264.
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011,
20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата на Советот одржана на 26.4.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За заменик претседател на Судскиот совет на Република Македонија е избран:
Шемседин Јусуфи - член на Судскиот совет на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-871/1
26 април 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2265.
Врз основа на член. 40 ст.2 од Законот за јавното
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),
член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обнвинители на Република
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија,
нa сто и четиринаесетата седница одржана на 27.4.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА
ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ТЕТОВО
I
За основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово се избира:
1. Драгослава Попоска.
II
Оваа одлука влегува во сила на ден 25.4.2016 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
СОИ.Бр. 3/16
27 април 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

2266.
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за јавното
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),
член 9, член 38 став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обнвинители на Република
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија,
нa сто и четиринаесетата седница одржана на 27.4.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ
I
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје се избира:
1. Верица Бержецка Крстева.
II
Оваа одлука влегува во сила на ден 1.5.2016 година,
а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
СОИ.Бр. 4/16
27 април 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.
__________

2267.
Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно со член 18 став 3 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр.150/07) на
одржаната сто и четиринаесетта седница на ден
27.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
I
Томе Божиков јавен обвинител во Основното јавно
обвинителство Струмица, упатен на 4.9.2012 година, со
Одлука А.бр.233-2/13, на 27.2.2013 година со Одлука А
бр.85-4/13, со Одлука А.бр.169-3/13 од 4.9.2013 година,
со Одлука 07-272/1 од 3.9.20014 година, со Одлука 0757/1 од 23.2.2015 година, и со Одлука бр.07-57/4 од
22.9.2015 година, да ја врши должноста Основен јавен
обвинител за време до 6 (шест) месеци на Основното
јавно обвинителство Радовиш, МУ СЕ ПРОДОЛЖУВА
ЗА УШТЕ 6 (шест) месеци да ја извршува функцијата
вршитиел на должноста Основен јавен обвинител на
Основното јавно обвинителство Радовиш за временски
период од 29.2.2016 до 29.8.2016 година.
II
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување на 1.5.2016 година.
Бр. 04-120/1
27 април 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.
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