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Член 2

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

МАКЕДОНИЈА

денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.

2294.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита

Бр. 44-2147/29

Претседател на Владата

8 јули 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 8 јули 2020

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА

година, донесе

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОДЛУКА

2295.

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ

на Република Северна Македонија, член 41 и 47 од За-

НА КОРОНАВИРУС COVID-19

конот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 и 198/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“

Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20,
63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,

бр.96/19) и член 51 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.6.2020 година, донесе

109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20,
140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20,

ОДЛУКА

166/20, 169/20, 170/20, 175/20 и 180/20), во член 1, став

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ

1, во точката 14 по ставот 3 се додава нов став кој

СУД ОХРИД

гласи:
„По

исклучок

на

ставот

1

од

оваа

точка,

државјаните на Република Србија, Република Косово,
Црна Гора и Босна и Херцеговина, при влез на
граничен премин на територијата на Република
Северна

Македонија

задолжително

приложуваат

медицинска потврда со негативен резултат од RT PCR

1. За претседател на Основниот суд Охрид е избран:
- Васил Баткоски- судија на Апелациониот суд Битола.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

SARS-CoV-2 тест, направен 72 часа пред влез на
територијата на Република Северна Македонија и

Бр. 09-1044/1

Судски совет на Република

пополнета изјава со лични податоци, податоци за

22 јуни 2020 година

Северна Македонија

местото на престојување и временскиот период на

Скопје

Претседател,

престојот .“

Киро Здравев, с.р.

8 јули 2020

Бр. 181 - Стр. 3

2296.

ПРАВИЛНИК

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и 47 од За-

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

конот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 и 198/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/19) и член 51 од Законот за Судскиот совет на Ре-

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

публика Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.6.2020 година, донесе

Член 2
(1) Прекршочниот платен налог за правно лице се
печати на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен

ОДЛУКА

налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ

бр.1, кој е составен дел на овој правилник.

СУД КОЧАНИ
Член 3
1. За претседател на Основниот суд Кочани е из-

(1) Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице се печати на хартија со бела боја

брана:
- Сузана Милевска- судија на Основниот суд Ко-

во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен

чани.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен вес-

налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр.
2, кој е составен дел на овој правилник.

ник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-1045/1

Судски совет на Република

22 јуни 2020 година

Северна Македонија

Скопје

Претседател,
Киро Здравев, с.р.

Член 4
(1) Прекршочниот платен налог за физичко лице се
печати на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог
бр.3, кој е составен дел на овој правилник.

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
2297.
Врз основа на член 101 став 5 од Законот за класифицирани информации(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), директорот на
Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации донесе

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.08/1-116/5
2 јули 2020 година

Директор,

Скопје

Стојан Славески, с.р.
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Член 5

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

За работно ангажирање на инспекторот, во име и за

2298.
Врз основа на член 29 од Закон за меѓуопштинска
соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09), член 14
и 50, став 1, точка 16 од Закон за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 6/02) и Одлуката за

сметка на Општина Богданци, нема да му следува
надоместок, односно истиот ќе работи без надоместок,
а ќе му следуваат патни трошоци кои ќе ги исплаќа
Општина Богданци, согласно законските прописи.

остварување на меѓуопштинска соработка на Општина
Богданци со Општина Гевгелија бр. 08-886/3 од
12.6.2020 година и Одлуката за воспоставување на
меѓуопштинска соработка на Општина Богданци со
Општина Гевгелија бр. 09-996/1 од 19.6.2020 година,
Општина Богданци, застапувана од Градоначалникот
Блаже Шапов и Општина Гевгелија, застапувана од
Градоначалникот Сашо Поцков, на ден 30.6.2020

Член 6
Овој Договор се склучува во времетраење од две
години со можност за негово продолжување со
склучување на анекс на договорот.
Истиот може да се раскине по слободна волја на
една од договорните страни, по претходно известување
на другата договорна страна во рок од 30 дена.

година, склучија

Член 7
Измени и дополнувања на одредбите од овој

ДОГОВОР
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКА
СОРАБОТКА

на

овој

Договор

Договор, а може дополнително да произлезат од
тековното работење, ќе се уредат со Анекс на овој
Договор.

Член 1
Предмет

Договор за прашања кои не се предвидени со овој

е

меѓуопштинска

соработка т.е. вршење на определени работи од
Општина Гевгелија за Општина Богданци во областа
на инспекциските служби - градежен инспектор.
Член 2
Двете договорни страни се договорија работите и
работните задачи што ги извршува градежниот

Член 8
За евентуално непочитување на одредбите од овој
Договор, договорните страни се согласија да ги
решаваат спогодбено со меѓусебно договарање, во
духот на добрите деловни обичаи.
Во спротивно, за споровите што ќе произлезат од
непочитување на одредбите од овој Договор, надлежен
е стварно и месно надлежниот суд.

инспектор од Општина Гевгелија, да ги извршува во
име и за сметка на Општина Богданци.

Член 9
Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни
примероци, по три за секоја договорена страна.

Член 3
Инспекторот од член 2 на овој Договор, вработен
во

општинската

администрација

на

Општина

Гевгелија, за извршување на работите и работните
задачи, за Општина Богданци, што се предмет на овој

Член 10
Овој Договор влегува во сила по потпишувањето на
двете договорни страни.

Договор, ќе ги користи објектите и опремата на двете
договорени општини.
Член 4

бр. 03-944/1
30 јуни 2020 година
Богданци

бр. 03-1052/1
30 јуни 2020 година
Гевгелија

За корисник на услуга
Општина Богданци
Градоначалник,
Блаже Шапов, с.р.

За давател на услуга
Општина Гевгелија
Градоначалник,
Сашо Поцков, с.р.

Услугите наведени во член 1 на овој Договор, кои
Општина Богданци ќе ги побара од инспекторот од
Општина Гевгелија, треба да се извршуваат согласно
законските прописи, професионално, ефикасно, уредно
и навремено.
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

