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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2338.
Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 2 од
Законот за користење и располагање со стварите во
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“
бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА
СТВАР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука, дел од недвижна ствар – деловен
простор, зграда број 1, влез 1, кат сутерен, со површина од 50 м2 запишан во Имотен лист бр.100215, Катастарска парцела бр.8890/1, Катастарска општина Центар
1, со адреса на ул. „Гоце Делчев“ бр.6 Скопје, сопственост на Република Македонија, даден на користење на
Националната установа Национална и Универзитетска
библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје се дава
во закуп на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во
Скопје за седиште на Институтот Конфуциј, со услов
за користење на недвижната ствар за образовни потреби.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
во закуп на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во
Скопје за време од четири години од денот на влегување во сила на оваа одлука, со месечна закупнина од 3
евра за метар квадратен, пресметано во денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка
на Република Македонија сметано на денот на доставувањето на месечна фактура.
Член 3
Договорот за закуп на дел од недвижната ствар од
член 1 од оваа одлука, со закупнина во висина определена во членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу
директорот на Националната установа Национална и
Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ Скопје и ректорот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2776/1
Заменик на претседателот
22 август 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2339.
Врз основа на член 52 став (1) од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА
ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Тетово, бр.09-78/2 од 27.1.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3824/5
Заменик на претседателот
22 август 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2340.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 22.8.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп, му престанува потребата за користење на движните ствари и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за
потребите на Јавната установа Ученички дом на Град
Скопје „Здравко Цветковски“ - Скопје.

Бр. 119 - Стр. 3

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Казнено поправната установа Затвор - Прилеп.

Член 3
Директорот на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп склучува договор со
градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.

Член 3
Директорот на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп склучува договор со
Директорот на Казнено поправната установа Затвор Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-4151/1
Заменик на претседателот
22 август 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2341.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

Бр. 44-4152/1
Заменик на претседателот
22 август 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2342.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“
бр.78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО
ПОПРАВНА УСТАНОВА ЗАТВОР - ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ –
Прилеп, му престанува користењето на движните
ствари, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп, му престанува користењето на движните ствари и
тоа:

Стр. 4 - Бр. 119

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Прилеп, а за потребите на Јавната општинска установа Дом
за стари лица „Киро Крстевски Платник“ - Прилеп.
Член 3
Директорот на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп склучува договор со
градоначалникот на општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4153/1
Заменик на претседателот
22 август 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2343.
Врз основа на член 57 алинеја 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10,
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14,
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и
127/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС
НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО
ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО
ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“
ВО ОХРИД ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот
за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската
2017/2018 година утврден врз основа на Одлуката на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје бр. 02-335/3 донесена на 216-тата
седница, одржана на 20.03.2017 година и бр. 02-538/2
донесена на 219-тата седница, одржана на 23.06.2017
година, Конкурсот за запишување на студии од втор
циклус на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола во академската 2017/2018 година утврден врз
основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола бр. 14-
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824/3 донесена на 220-тата седница, одржана на
07.06.2017 година, Конкурсот за запишување на студии
од втор циклус на Универзитетот во Тетово во академската 2017/2018 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот во Тетово
бр. 02-1827/1 донесена на седницата, одржана на
18.05.2017 година, Конкурсот за запишување на студии
од втор циклус на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип во академската 2017/2018 година, утврден врз
основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 0202-544/21 донесена на 152-та седница, одржана на 29.05.2017 година и
Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на
Универзитетот за информатички науки и технологии
„Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската
2017/2018 година, утврден врз основа на Одлуката на
Ректорската управа на Универзитетот за информатички
науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид, бр.
02-299/23 донесена на 58-та седница, одржана на
03.03.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4989/1
Заменик на претседателот
22 август 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2344.
Врз основа на член 57 алинеја 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10,
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14,
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и
127/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП, ВО АКАДЕМСКАТА
2017/2018 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот
за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската
2017/2018 година утврден врз основа на Одлуката на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје бр. 02-408 донесена на 217-тата
седница, одржана на 21.04.2017 година, Конкурсот за
запишување на студии од трет циклус на Универзите-
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тот „Св. Климент Охридски“ во Битола во академската
2017/2018 година утврден врз основа на Одлуката на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола бр. 14-824/4 донесена на 220-тата
седница, одржана на 7.06.2017 година, Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот
во Тетово во академската 2017/2018 година утврден врз
основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот во Тетово бр. 02-1827/1 донесена на седницата,
одржана на 18.05.2017 година и Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во академската 2017/2018 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 0202544/22 донесена на 152-та седница, одржана на
29.05.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4999/1
Заменик на претседателот
22 август 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2345.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни
патишта се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на
ГП. бр. 1, кое претставува дел од КП бр. 4178/2, КО
Неготино, со површина од 1951 м2, запишана во Имотен лист бр. 8588, согласно Извод од Државна урбанистичко - планска документација за изградба на контролен центар за надзор на тунели на автопат Демир Капија – Смоквица, на дел од КП 4178 (КО Неготино) помеѓу магистралниот пат Р1102 – Општина Неготино, тех.
бр. 101/2016 од јануари 2017 година, донесенa со Решение бр. 24-457/3, од 2.02.2017 година на Министерство
за транспорт и врски, заради изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Бр. 119 - Стр. 5

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5000/1
Заменик на претседателот
22 август 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
2346.
Врз основа на член 46-а став (5) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16), министерот за информатичко општество и администрација,
дoнесе
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 одговорното лице
во правното 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 број
1, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за службено 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 број
2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12/2-2179/7
23 август 2017 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

Стр. 6 - Бр. 119

31 август 2017

31 август 2017

Бр. 119 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 119

31 август 2017

2347.
Врз основа на член 102-б став од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16), министерот за информатичко општество и администрација, дoнесе
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 одговорното лице во правното 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 број
1, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за службено 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 број
2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за 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 број
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. 12/2-2179/8
23 август 2017 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

31 август 2017

Бр. 119 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 119

31 август 2017

31 август 2017

Бр. 119 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 119

31 август 2017

31 август 2017

Бр. 119 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 119

2348.
Врз основа на член 45 став (8) од Законот за
инспекциски надзор („Службен весник на Република
Македонија“ број 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14,
33/15, 193/15 и 53/16), министерот за информатичко
општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА УПРАВНИОТ
ИНСПЕКТОР, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ И ИЗГЛЕДОТ НА ЗНАКОТ
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на управниот
инспектор, начинот на нејзиното издавање и одземање
и изгледот на знакот на легитимацијата.
Член 2
Образецот на легитимацијата е со големина 8x11 см
и се состои од два дела: едниот дел е корицата, а другиот дел е пластифицирана бела влошка со податоци за
управниот инспектор - носител на легитимацијата.
Корицата на легитимацијата е изработена од природна кожа во темно сина боја.
На предната страна од корицата, во горниот дел, со
златно жолта боја е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА,
ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ“, а во средината е отпечатен текстот: ,,ЛЕГИТИМАЦИЈА НА УПРАВЕН ИНСПЕКТОР“.
Во внатрешната десна страна од кожната корица е
втиснат во метална форма грбот на Република Македонија, со големина од 4 см.
На предната страна од влошката, во горниот дел е
отпечатен грбот на Република Македонија, а под него
текстот: ,,РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА, ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ, ЛЕГИТИМАЦИЈА НА УПРАВЕН ИНСПЕКТОР“. Под овој текст, на левата страна се наоѓа место
за фотографија, со големина 2,5x3,5см, а од десната
страна регистарски број, датум на издавање, потпис на
директорот на Државниот управен инспекторат и место
за печат на Државниот управен инспекторат. На истата
страна од влошката во долниот дел се впишуваат податоци за името и презимето, работното место, единствениот матичен број и адресата на живеење на носителот
на легитимацијата.
На задната страна од влошката, на легитимација на
управниот инспектор е отпечатен текстот: ,,Носителот
на оваа легитимација ги има сите овластувања од Законот за управната инспекција (,,Службен весник на Република Македонија“ број 69/04, 22/07, 115/07, 51/11,
164/13, 41/14, 33/15, 156/15, 193/15 и 53/16)“.

31 август 2017

Образецот на легитимацијата на управниот инспектор е даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Легитимацијата се издава од страна на директорот
на Државниот управен инспекторат, врз основа на поднесено писмено барање од страна на управниот
инспектор.
Во моментот на врачување на легитимацијата, управниот инспектор потпишува реверс за прием на легитимација.
Член 4
Кога легитимацијата не е вратена по истекот на рокот на важност утврден со закон, истата се одзема и записнички се поништува.
Член 5
Во случај на промена на личните податоци содржани во легитимацијата, по барање на управниот инспектор, од страна на директорот на Државниот управен
инспекторат се издава нова легитимација која ги содржи ажурираните лични податоци.
Легитимацијата се заменува со нова и кога поради
оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, а
оштетената и дотраената легитимација записнички се
поништува.
Член 6
Во случај на губење или оштетување на легитимацијата, се известува директорот на Државниот управен
инспекторат и истата се огласува за неважечка на трошок на управниот инспектор во „Службен весник на
Република Македонија“.
Изгубената или оштетената легитимација се заменува со нова која содржи нов регистарски број.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за образецот, формата и содржината на легитимацијата на управен инспектор, како и начинот на издавањето и нејзиното одземање („Службен весник на Република Македонија“ бр.
112/12).
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12/2-2179/9
23 август 2017 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

31 август 2017

Бр. 119 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 119

31 август 2017

2349.
Врз основа на член 22-а став (5) од Законот за управната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/04, 22/07, 115/07, 51/11, 164/13, 41/14, 33/15, 156/15, 193/15 и 53/16), министерот за информатичко општество и администрација, дoнесе
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 одговорното лице во правното 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 број
1, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за службено 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 број
2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12/2-2179/10
23 август 2017 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

31 август 2017

Бр. 119 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 119

31 август 2017

31 август 2017

Бр. 119 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 119

31 август 2017

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2350.
Врз основа на член 9, алинеја 19 и 10 ст.1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2007 година) и чл.18 ст.4 од Законот за Јавното обвинителство
(„Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на одржаната дваесет и четврта седница
на 29.8.2017 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
I
За определување на вршител на функцијата Јавен
обвинител на Јавното обвинителство на Република
Македонија од редот на јавните обвинители во Јавното
обвинителство на Република Македонија до иненување
на Јавен обвинител на Јавното обвионителство на Република Македонија, согласно член 18, став 4 од Законот за јавното обвинителство.

II
За вршител на функцијата Јавен обвинител на Јавното обвинителство на Република Македонија од редот на јавните обвинители во Јавното обвинителство
на Република Македонија се определува јавниот обвинител Лилјана Спасоска.
III
Оваа одлука стапувa во сила од денот на нејзиното
донесување на 29.8.2017 година, а ќе се објави во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-152/1
29 август 2017 година
Скопје
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