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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
533.
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14,
129/15 и 192/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА ТЕХНОГЕНА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА (ТРОСКА) НА ДРУШТВОТО ЗА СОБИРАЊЕ И ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОЦИ ИЗВОЗУВОЗ „ЕКОЦЕНТАР 97” ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАШ КОЛИБИ“, ОПШТИНА ВЕЛЕС
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на техногена минерална суровина (троска) на
локалитетот „Баш Колиби“ општина Велес на Друштвото за собирање и примарна преработка на отпадоци
извоз-увоз „ЕКОЦЕНТАР 97” ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување
на концесија за експлоатација на техногена минерална
суровина (троска) на локалитетот „Баш Колиби“, општина Велес („Службен весник на Република Македонија“ бр.121/15).
2. Друштвото за собирање и примарна преработка
на отпадоци извоз-увоз „ЕКОЦЕНТАР 97” ДООЕЛ
Скопје достави понуда со број 00000145 на 15.12.2015
година.
3. На Јавниот повик, Друштвото за собирање и примарна преработка на отпадоци извоз-увоз „ЕКОЦЕНТАР 97” ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и
достави најповолна понуда.
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4. На Друштвото за собирање и примарна преработка на отпадоци извоз-увоз „ЕКОЦЕНТАР 97” ДООЕЛ
Скопје се доделува концесија за експлоатација на техногена минерална суровина (троска) на локалитетот
„Баш Колиби“, општина Велес, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6
7

Координата
X
7.563.168,00
7.563.248,00
7.563.304,00
7.563.327,00
7.563.336,00
7.563.316,00
7.563.290,00

Координата
Y
4.621.678,00
4.621.702,00
4.621.674,00
4.621.651,00
4.621.581,00
4.621.542,00
4.621.545,00

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,01519 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 1.300.000,00 денари субјектот од
точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од
30 дена од денот на приемот на Известувањето и Одлуката за избор на најповолен понудувач.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
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Бр. 18 - Стр. 3

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-13161/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

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

534.
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија “ бр.52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14. 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО
БЕЛГИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО АНТВЕРПЕН
Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во
Кралството Белгија, со седиште во Антверпен.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 10/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

535.
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА
Член 1
Руската Федерација отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Битола.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 202/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

536.
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО
БИТОЛА
Член 1
Се дава согласност Сергеј Самсоненко да се именува за Почесен конзул на Руската Федерација во Република Македонија, со седиште во Битола.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 203/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

537.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 1З/13, 69/13, 104/13,
27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15 и 6/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ДАДЕН
НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар - деловен простор во сопственост на Република Македонија,
а даден на трајно користење на Јавното претпријатие за
железничка инфраструктура Македонски железници –
Скопје, кој се наоѓа во Велес на ул. „Маршал Тито“
бр.100, деловна зграда, влез 1, кат-приземје, на КП
4819/2 КО Велес, запишан во Имотен лист бр. 44, со
намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од
93м2, со вкупна проценета пазарна вредност од 94.193
евра или 5.792.869,50 денари пресметана по средниот
курс на Народна банка на Република Македонија на денот на проценката (1 евро=61,50 денари).
Проценетата пазарна вредност од став 1 од овој
член претставува почетна цена за јавно наддавање.
Член 2
Се овластува Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Македонски железници - Скопје да ја
води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.

Стр. 4 - Бр. 18
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-108/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

538.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.52/91) и член 61 став 1 од Законот за
надворешни работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и
226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.2.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО
БЕЛГИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО АНТВЕРПЕН
1. Се именува Рајес Леменс за Почесен конзул на
Република Македонија во Кралството Белгија, со седиште во Антверпен.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 11/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

539.
Врз основа на член 14 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010,
104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и
148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН
ИМОТ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Агенцијата за управување со одземен имот, поради истек на мандатот, се разрешуваат:
- Владимир Спиркоски
- Адријана Сливоска
- Мери Дика – Георгиевска и
- Миле Мојсовски.
2. За претседател и членови на Управниот одбор на
Агенцијата за управување со одземен имот, се именуваат:
а) за претседател:
- Билјана Трајковска
б) за членови:
- Марко Кржалоски
- Нада Јанчевска и
- Горан Ѓуровски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-980/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

__________
540.
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот
стандард („Службен весник на Република Македонија“
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014 и 146/2015),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ
ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ-СЕНИЌ“-СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на Државниот студентски
дом „Томе Стефановски-Сениќ“-Скопје, поради истек
на мандатот, се разрешуваат:
- Салко Куч и
- Себастијан Камил.
2. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на Државниот студентски дом „Томе
Стефановски-Сениќ“-Скопје, се именуваат:
- Салко Куч и
- Насер Османи.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-981/1
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
541.
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот
стандард („Службен весник на Република Македонија“
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014 и 146/2015),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ
ДОМ „КОЧО РАЦИН“-БИТОЛА
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на Државниот студентски
дом „Кочо Рацин“-Битола, се разрешуваат:
- Јоланда Бошевска
- Марина Јовковска
- Илија Николовски
- Димитар Ѓоргиевски и
- Елизабета Емин.
2. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“–Битола, се именуваат:

4 февруари 2016

Бр. 18 - Стр. 5

- Марина Јовковска
- Илија Николовски и
- Елизабета Емин.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.

544.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Програмата за изменување
на Програмата за рамномерен регионален развој во
2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2016, направена е техничка
грешка, поради што се дава

Бр. 24-983/1
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________

ИСПРАВКА
НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ВО 2016 ГОДИНА

542.
Врз основа на член 5 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“
бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011,
43/2014, 199/2014, 97/2015 и 153/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе

Во членот 1, табела 1, во делот „2.1 Неизмирени обврски од 2015 година“, наместо бројот „6.834.945,00“
треба да стои бројот „16.834.945,00“.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1. Исмаил Ебипи се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија се именува Исмаил
Ебипи.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-984/1
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
543.
Врз основа на член 17 од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011,
84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ
1. Неџати Алија се разрешува од должноста член на
Управниот одбор на Дирекцијата за задоложителни резерви на нафта и нафтени деривати, поради истек на
мандатот.
2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за
задоложителни резерви на нафта и нафтени деривати
се именува Неџати Aлија.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-985/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

Бр. 42-712/2
2 февруари 2016 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

545.
Врз основа на член 46 став (5) од Законот за
медијација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/13, 148/15 и 192/15), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА МЕДИЈАТОР
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на лиценцата за медијатор.
Член 2
Лиценцата за медијатор се издава на образец на бела кунздрук хартија со А-4 формат.
Образецот на лиценцата од став 1 на овој член содржи: во горниот дел е отпечатен грбот на Република
Македонија и текстот: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
ОДБОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТИТЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА, законскиот основ за издавање на лиценцата за медијатор, назив „ЛИЦЕНЦА ЗА МЕДИЈАТОР“,
податоци за името, татковото име и презиме, датум и
место на раѓање, општина и држава, датум на издавање
на уверение за положен испит за медијатор согласно
Законот за медијација, соодветна област за која се издава лиценцата, ден, месец и година до кога важи лиценцата, број на лиценцата, датум и место на издавање
на лиценцата, место за потпис на Претседателот на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата и место за печат.
Образецот на лиценцата од став 1 на овој член e даден во прилог и 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“.
Бр. 01-113/3
29 јануари 2016 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 18
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546.
Врз основа на член 53 став (7) од Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/13, 148/15 и 192/15), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОБУЧУВАЧ НА МЕДИЈАТОРИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на лиценцата за обучувач на медијатори.
Член 2
Лиценцата за обучувач на медијатори се издава на образец на бела кунздрук хартија во А-4 формат.
Образецот на лиценцата од став 1 на овој член содржи: во горниот средишен дел е отпечатен грбот на
Република Македонија, а под него е испишан текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОДБОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТИТЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА, законскиот основ за издавање на лиценцата; назив на лиценцата „ЛИЦЕНЦА ЗА ОБУЧУВАЧ НА МЕДИЈАТОРИ“; податоци за името, татково име и презиме, датум на раѓање, место и држава, на лицето кое ги исполнува условите за обучувач на медијатори согласно Законот за медијација; број на лиценцата со датум и
место на издавање; место за потпис на Претседателот на Одборот за обезбедување, следење и оценување на
квалитетот на работите на медијацијата и место за печат.
Образецот на лиценцата од став 1 на овој член е даден во прилог и 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“.
Бр. 01-115/3
29 јануари 2016 година
Скопје

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

Стр. 8 - Бр. 18
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
547.
Врз основа на членот 15 од Законот за квалитет на
земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15,
149/15 и 193/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА ЗЕМЕНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА
ЖИТА И ОРИЗ
Се овластува Друштвото за производство и промет
„Кадино Индустри Груп’’- ДООЕЛ од Скопје да врши
анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на жита и ориз.
Образложение
Друштвото за производство и промет „Кадино Индустри Груп’’- ДООЕЛ ул.10 бр. 43, с.Кадино,Скопје
поднесе барање бр.1539/16 од 13.01.2016 година со
придружна документација согласно член 14 од Законот
за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12,
106/13, 116/15, 149/15 и 193/15).
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од придружната документација и барањето на
Друштвото за производство и промет „Кадино Индустри Груп’’ ДООЕЛ утврди дека барателот ги исполнува условите согласно член 14 став (1) алинеа 4 од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11,
55/12, 106/13, 116/15, 149/15 и 193/15), Правилникот за
начинот на земање примероци и методи за анализа и
суперанализа на жита и ориз („Службен весник на Република Македонија“ бр.94/11) и Правилникот за поблиските услови за просториите и опремата за вршење
анализа и суперанализа на жита и ориз („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/12).
„Друштвото за производство и промет „Кадино Индустри Груп“ - ДООЕЛ достави доказ Сертификат
бр.ЛТ-047 дека е акредитиран од страна на Институтот
за акредитација на Република Македонија со што ги
исполнува сите услови за добивање на решение за овластена лабораторија.
Такса за ова решение е наплатена во износ од
1.500,00 денари согласно член 37 тарифен број 36 од
Законот за административни такси („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01,
24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08,
6/10, 145/10, 17/11, 84/12 и 192/15).
Упатство за правно средство:
Против ова решение незадоволната странка можеда
изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на
решението до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен.
Жалбата се таксира со 250,00 денари таксена марка
согласно член 37 тарифен број 2 од Законот за административни такси („Службен весник на РепубликаМакедонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04,
61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10,
17/11, 84/12 и 192/15).

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.15-39/16
Министер за земјоделство,
26 јануари 2016 година
шумарство и водостопанство,
Скопје
м-р Михаил Цветков, с.р.
_________
548.
Врз основа на членот 16-j ставови (1) и (3) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11,
55/12, 106/13, 116/15, 149/15 и 193/15), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА ЗЕМЕНИТЕ ПРИМЕРОЦИ
НА КОНТРОЛА НА БРАШНО
Се овластува „ДПТУ Мак Млин ДОО’’ Увоз-Извоз,
од с.Чешиново, Кочани да врши анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на
брашно.
Образложение
„ДПТУ Мак Млин ДОО“ Увоз-Извоз на ул:.АСНОМ бр. 2, с.Чешиново од Кочани поднесе барање
бр.1540/16 од 13.01.2016 година со придружна документација согласно член 16-и од Законот за квалитет
на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13,
116/15, 149/15 и 193/15).
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од придружната документација и барањето на
„ДПТУ Мак Млин ДОО’’ Увоз-Извоз утврди дека барателот ги исполнува условите согласно член 16-и од
Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10,
53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15 и 193/15). Правилникот за поблиските услови за соодветните простории
и потребната опрема со кои треба да располагаат лабораториите за вршење на анализа и суперанализа на
брашно („Службен весник на Република Македонија“
бр. 41/14) и Правилникот за минималните услови за
ставање во промет, квалитетот и типовите на брашно,
начинот и методите на земање на мостри, како и методите за анализа на квалитетот на брашното („Службен
весник на Република Македонија“ бр.24/14)
„ДПТУ Мак Млин ДОО’’ Увоз-Извоз достави доказ
Сертификат бр.ЛТ-054 дека е акредитиран од страна на
Институтот за акредитација на Република Македонија
со што ги исполнува сите услови за добивање на решение за овластена лабораторија.
Такса за ова решение е наплатена во износ од
1.500,00 денари согласно член 37 тарифен број 36 од
Законот за административни такси („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01,
24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08,
6/10, 145/10, 17/11, 84/12 и 192/15).
Упатство за правно средство:
Против ова решение незадоволната странка можеда
изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на
решението до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен.
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Жалбата се таксира со 250,00 денари таксена марка
согласно член 37 тарифен број 2 од Законот за административни такси („Службен весник на РепубликаМакедонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04,
61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10,
17/11, 84/12 и 192/15).
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.15-40/16
Министер за земјоделство,
26 јануари 2016 година
шумарство и водостопанство,
Скопје
м-р Михаил Цветков, с.р.
_________
549.
Врз основа на членот 15 од Законот за квалитет на
земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15,
149/15 и 193/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА ЗЕМЕНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА
ЖИТА И ОРИЗ
Се овластува „ДПТУ Мак Млин ДОО’’- Увоз-Извоз, од с.Чешиново, Кочани да врши анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на жита и ориз.
Образложение
„ДПТУ Мак Млин ДОО’’ Увоз-Извоз на ул. АСНОМ бр. 2, с.Чешиново од Кочани поднесе барање
бр.15-41/16 од 13.01.2016 година со придружна документација согласно член 14 од Законот за квалитетот
на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13,
116/15, 149/15 и 193/15).
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од придружната документација и барањето на
„ДПТУ Мак Млин ДОО’’ увоз-иавоз утврди дека барателот ги исполнува условите согласно член 14 став (1)
алинеа 4 од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15 и 193/15), и
правилникот за начинот на земање примероци и методи за анализа и суперанализа на жита и ориз („Службен
весник на Република Македонија“ бр.94/11) и Правилникот за поблиските услови за просториите и опрематаза вршење анализа и суперанализа на жита и ориз
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/12).
„ДПТУ Мак Млин ДОО’’ Увоз-Извоз достави доказ
Сертификат бр.ЛТ-054 дека е акредитиран од страна на
Институтот за акредитација на Република Македонија
со што ги исполнува сите услови за добивање на решение за овластена лабораторија.
Такса за ова решение е наплатена во износ од
1.500,00 денари согласно член 37 тарифен број 36 од
Законот за административни такси („Службен весник
на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01,
24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08,
6/10, 145/10, 17/11, 84/12 и 192/15).

Упатство за правно средство:
Против ова решение незадоволната странка можеда
изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на
решението до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен.
Жалбата се таксира со 250,00 денари таксена марка
согласно член 37 тарифен број 2 од Законот за административни такси („Службен весник на РепубликаМакедонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04,
61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10,
17/11, 84/12 и 192/15).
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.15-41/16
26 јануари 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
550.
Врз основа на член 36-б став 8 од Законот за инвалидски организации (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.89/08, 59/12, 23/13 и 150/15), министерот за труд и социјална политика, 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 правно 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 бр. 1
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорното лице
во правно 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 бр. 2
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-577/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
д-р Фросина Ташевска - Ременски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
551.
Врз основа на член 81-а став (10) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија„ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14,
44/15, 116/15 и 150/15) министерот за транспорт и врски, 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 правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја
во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 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 став 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. 01-17988
21 декември 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.
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552.
Врз основа на член 98-a став 7 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија„ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14,
116/15 и 193/15) министерот за транспорт и врски, 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 правно лице и за трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во
А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правното лице, за одговорно лице во трговец поединец и
за советник за безбедност при превоз на опасни материи е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 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 став 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. 01-17990
21 декември 2015 година

Министер
за транспорт и врски,

Скопје

Владо Мисајловски, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
553.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 231 од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12,
50/13, 71/14 и 223/15), гувернерот на Народната банка
на Република Македонија, донесе
УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ
1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за
методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр.
63/12, 109/12 и 106/15), во точката 4 потточка 4.1 став 1
потточката а) став 2, зборовите: „сметките: 902 (во апсолутна вредност, односно со позитивен предзнак) и“
се заменуваат со зборот: „сметката“.
2. Во точката 5, потточката 5.2. се менува и гласи:
„На редот бр. 6 - „ревалоризациски резерви“ се искажуваат неостварените добивки од ревалоризацијата
на сопственичките и должничките инструменти коишто се расположливи за продажба (80% од овој износ)
коишто се евидентирани на соодветниот дел од сметката 9051 и ревалоризациската резерва утврдена согласно
со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот
третман на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања којашто се евидентира на сметката
90592.“
3. Во точката 9 по ставот 1, се додава нов став 2,
којшто гласи:
„Покрај обрасците од ставот 1 од оваа точка, извештајот за активата пондерирана според кредитниот
ризик го содржи и образецот Д75.“
4. Во точката 11 став 1 алинеја 3 зборовите: „(за побарувања коишто се сметаат за високоризични)“ се
бришат.
5. Точката 12 став 1 потточка 2) се менува и гласи:
„Побарувањата од потточката 1) од оваа точка се
распоредуваат во соодветните пондери на ризичност,
согласно со одредбите на Одлуката, при што се имаат
предвид и инструментите за кредитна заштита;“
Потточката 4) се брише.
6. По точката 13 се додава нова точка 13-а, којашто
гласи:
„13-а. Образецот Д75 се пополнува со користење на
следниве правила:
1) Во првиот дел од образецот се внесува вкупната
изложеност врз основа на дозволени пречекорувања на
трансакциските сметки (негативни салда на тековни
сметки) и на кредитни картички издадени на датумот
за кој се известува, додека во вториот дел од образецот
се внесува вкупната изложеност врз основа на дозволени пречекорувања на трансакциските сметки (негативни салда на тековни сметки) и на кредитни картички
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издадени на 31.12.2015 година. Во двата дела, одделно
се прикажуваат билансните и вонбилансните побарувања врз основа на дозволени пречекорувања на трансакциските сметки (негативни салда на тековни сметки) и
на издадени кредитни картички.
2) Во колоната бр. 3 – „сметководствена вредност“,
во соодветните редови се внесува сметководствената
вредност на дозволените пречекорувања на трансакциските сметки и на издадените кредитни картички.
3) Во колоната бр. 4 - „исправка на вредноста/посебна резерва“, се внесува износот на извршената исправка на вредноста, односно посебната резерва за соодветните билансни и вонбилансни побарувања.
4) Колоната бр. 5 - „нето-износ“, ја претставува разликата помеѓу сметководствена вредност од колоната
бр. 3 и соодветниот износ на исправката на вредноста,
односно посебната резерва од колоната бр. 4.
5) Во редот бр. 1 – „дозволени пречекорувања на
трансакциските сметки (негативни салда на тековни
сметки)“, се искажува збирот на износите од редовите
бр. 1.1 и 1.2.
6) Во редот бр. 2 – „издадени кредитни картички“,
се искажува збирот на износите од редовите бр. 2.1 и
2.2.
7) Во редот бр. 3 – „вкупно на датумот за кој се известува“, се искажува збирот на износите од редовите
бр. 1 и 2.
8) Во редот бр. 4 – „дозволени пречекорувања на
трансакциските сметки (негативни салда на тековни
сметки)“, се искажува збирот на износите од редовите
бр. 4.1 и 4.2.
9) Во редот бр. 5 – „издадени кредитни картички“,
се искажува збирот на износите од редовите бр. 5.1 и
5.2.
10) Во редот бр. 6 – „вкупно на 31 декември 2015
година“, се искажува збирот на износите од редовите
бр. 4 и 5.
11) Во редот бр. 7 – „Позитивна разлика“, се внесува разликата на износите од редот бр. 3 и редот бр. 6,
доколку разликата е позитивна. Овој ред се пополнува
само за колоната бр. 5.
12) Во редот бр. 8 – „Негативна разлика“, се внесува разликата на износите од редот бр. 3 и редот бр. 6,
доколку разликата е негативна. Овој ред се пополнува
само за колоната бр. 5.
13) Во редот бр. 9 – „Пондерирана позитивна разлика“, се внесува производот од износот на позитивната разлика прикажана во редот бр. 7 и пондерот на ризичност од 75%. Овој ред се пополнува само за колоната бр. 5.“
7. Во точката 14 став 2 потточка 4), точката на крајот на втората реченица се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „зголемена за износот од редот бр. 9
од образецот Д75.“
8. Во точката 56 потточки 1) и 2), бројот: „12“ се заменува со бројот: „13“.
9. Образецот АПКР - Вкупно, се заменува со нов
образец којшто е составен дел на ова упатство.
10. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
У. бр. 2868
29 јануари 2016 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.
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