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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
4543.

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-
сирање на политичките партии („Службен весник на 
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), министерот за правда, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА 
ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШ-

НО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Запирањето на исплата на средства за редовно го-
дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија на политичките партии во Одлуката број 11-2302/2 
од 20 јули 2015 година престанува да важи за политич-
кaтa партиjа:

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ВО МА-
КЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на 
примени донации/член 25 и годишна сметка/член 26).

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“ согласно 
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-
тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

О б р а з л о ж е н и е

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 
средствата на политичките партии за редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република Македонија об-
јавена во „Службен весник на Република Македонија” 
број 125/2015 од 24 .7.2015 година, Државниот завод за 
ревизија достави барање за запирање на забраната на 
исплатата на средствата за редовно годишно финанси-
рање на политичкaтa партиjа коjа ги исполнилa об-
врските за финансиско известување за 2013 година 
број 27-11/54 од 7.8.2015 година.

Државниот завод за ревизија достави известување 
дека политичкaтa партиja ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 
НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ги исполнилa целосно 
своите обврски за финансиско известување за 2014 го-
дина.

Со оглед дека наведенaтa политичкa партиja ги ис-
полнилa условите за запирање на забраната за исплата 
на средствата на политичките партии за редовно годиш-
но финансирање од Буџетот на Република Македонија , 
па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансира-
ње на политичките партии („Службен весник на РМ“ 
бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), 
се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-
те партии можат да поведат управен спор пред Управ-
ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 
истата во „Службен весник на Република Македонија”.

 
Бр. 11- 2765/2

4 септември 2015 година Министер за правда,
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р.

4544.
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), министерот за правда, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРА-
ЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО 
ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ 

ПАРТИИ

Запирањето на исплата на средства за редовно го-
дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија на политичките партии во Одлуката број 11-2302/2 
од 20 јули 2015 година престанува да важи за политич-
ката партиjа:

ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21-ПЕП 
21 (не е доставена годишна сметка/член 26). 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“ согласно 
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-
тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

О б р а з л о ж е н и е

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 
средствата на политичките партии за редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република Македонија об-
јавена во „Службен весник на Република Македонија” 
број 125/2015  од 24.7.2015 година, Државниот завод за 
ревизија достави барање за запирање на забраната на 
исплатата на средствата за редовно годишно финанси-
рање на политичката партиjа коjа ги исполнилa об-
врските за финансиско известување за 2013 година 
број 27-11/57 од 17.8.2015 година.

Државниот завод за ревизија достави известување 
дека политичката партиjа ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ 
ПРОМЕНИ 21-ПЕП 21 ги исполнилa целосно своите об-
врски за финансиско известување за 2014 година.

Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги ис-
полнилa условите за запирање на забраната за исплата 
на средствата на политичките партии за редовно годиш-
но финансирање од Буџетот на Република Македонија, 
па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансира-
ње на политичките партии („Службен весник на РМ“ 
бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), 
се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-
те партии можат да поведат управен спор пред Управ-
ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 
истата во „Службен весник на Република Македонија”.

 
Бр. 11-2878/2

4 септември 2015 година Министер за правда,
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ

4545.
Врз основа на член 90 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14 и 44/15) министерот 
за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМА-
ЦИЈАТА НА УРБАНИСТИЧКИОТ ИНСПЕКТОР, 
НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕ-

МАЊЕ И ИЗГЛЕДОТ НА ЗНАКОТ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на легитимацијата на урбанистичкиот инспектор, 
начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот 
на знакот.

Член 2
(1) Легитимацијата на урбанистичкиот инспектор 

(во натамошниот текст: службена легитимација) е во 
правоаголна форма, изработена на пластифицирана кар-
тичка со димензии 55 х 85 мм во бела боја.

(2) Службената легитимација содржи на предната 
страна на левиот горен дел амблем во златна боја во 
вид на рамностран триаголник 15 мм обрабен со раб од 
црна боја од 2 мм, во десниот горен агол стои текст 
„РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ“, под нив стои „ДРЖАВЕН 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИ-
ЗАМ НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА“, на средината 
е испишан текст „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“ со 
број на службената легитимација, на левиот дел е тек-
стот „УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР“, долу на лева-
та страна име и презиме на урбанистичкиот инспектор, 
а долу на десната страна е фотографија со димензии 30 
х 25 мм. 

(3) На задната страна горе во средина е отпечатен 
во боја грбот на Република Македонија, a под него 
стои текст „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, потоа се 
впишува датумот и местото на раѓање на службеното 
лице, адреса на живеење, крвната група на службеното 
лице, датум на издавање на службена легитимација, 
број на службената легитимација, долу на левата стра-
на е место за печат и долу од десната страна е потпис 
на директорот.

(4) Формата и содржината на службената легитима-
ција се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник.

Член 3
(1) Знакот е изработен од метал со форма на елипса 

со димензии 45 x 55 мм.  

(2) Во средината на знакот со златна боја стои грбот 
на Република Македонија околу кој има  текст „УРБА-
НИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР“, околу текстот е прстен на 
кој се наоѓаат седум полукружни апликации а на крај-
ниот маргинален дел со црни букви е впишан називот 
„ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО 
И УРБАНИЗАМ НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА“, 
во долниот дел на знакот се наоѓа лента во форма на па-
мфлет, која делумно го покрива прстенот, а на златната 
лента со црна боја впишан е бројот на службената леги-
тимација.

(3) Изгледот на знакот е даден во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел на овој правилник.

Член 4
(1) Службена легитимација од членот 2 на овој пра-

вилник е сместена во кожна обвивка, под проѕирна 
пластична фолија. 

(2) Во внатрешната долна страна од кожната обвив-
ка се наоѓа знакот од членот 3 на овој правилник. 

Член 5
Службената легитимација ја издава директорот на 

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.

Член 6
(1) Урбанистичкиот инспектор кој ќе ја изгуби или 

по друг основ ќе остане без службената легитимација 
должен е веднаш да го извести органот што ја издал ис-
тата. 

(2) Доколку урбанистичкиот инспектор по своја ви-
на ја изгуби или оштети службената легитимација, тро-
шоците за обновување и издавање на нова службена ле-
гитимација ги сноси самиот инспектор.

Член 7
(1) На урбанистичкиот инспектор на кој му преста-

нал работниот однос треба да ја врати службената леги-
тимација во рок од 24 часа на директорот на Државни-
от инспекторат за градежништво и урбанизам.

(2) Службените легитимации кои се вратени или за-
менети се поништуваат и за истите се води евиденција.

Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на легитимацијата на урбанистички инспектор, ов-
ластен урбанистички инспектор и начинот на нејзиното 
издавање и одземање („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 65/05). 

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 01 - 12949/1 Министер
9 септември 2015 година за транспорт и врски,

Скопје Владо Мисајловски, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4546.
По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-

врдено дека во текстот на Одлуката за условите што 
треба да ги исполнуваат хартиите од вредност во стран-
ство во кои може да вложува овластена банка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 149/15), е 
направена грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА 
ГИ ИСПОЛНУВААТ ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ 
ВО СТРАНСТВО ВО КОИ МОЖЕ ДА ВЛОЖУВА 

ОВЛАСТЕНА БАНКА

Во точката 7 од Одлуката за условите што треба да 
ги исполнуваат хартиите од вредност во странство во 
кои може да вложува овластена банка, наместо зборо-
вите: „Одлуката за определување на видот на хартии 
од вредност кои овластените банки можат да ги купува-
ат и продаваат во странство“ треба да стојат зборовите: 
„Одлуката за определување на видот на хартиите од 
вредност и финансиските деривативи во кои може да 
вложува овластена банка во странство“.

                                            од Народна банка 
                                       на Република Македонија

__________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4547.
Судскиот совет на Република Македонија постапу-

вајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.107/2005), на ден 31.8.2015 година, го донесе 
следнотo

Р Е Ш Е Н И Е

Се утврдува престанок на судиската функција на 
Фимка Капушевска, судија на Основен суд Берово,  по-
ради исполнување на условите за старосна пензија.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 31.8.2015 година.

Бр. 02-941/2 Судски совет
10 септември 2015 година на Република  Македонија

Скопје Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4548.
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник РМ“ бр.150/07), објавува 

О Г  Л  А  С
ЗА ИЗБОР НА

I
1. Два  јавни обвинители  во Вишото јавно обвини-

телство Скопје
        
Сите кандидати за избор на  јавни обвинители ос-

вен условите предвидени во член 44, 45 и член 46 од  
Законот за јавното обвинителство („Сл весник на РМ“ 
број150/07) и Законот за измени и дополнување на Зако-
нот за јавното обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 
111/08), потребно е  како посебен  услов  да исполнува-
ат за:

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во 
Вишото јавно  обвинителсво  Скопје, потребно е  како 
посебен  услов  да имаат  работно искуство од најмалку  
пет години години со потврдени резултати  на правни 
работи по положениот правосуден испит.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање),  диплома или увере-
ние за завршен Правен факултет и потврда за положен 
правосуден испит во оригинал или заверено на нотар,   
и потврда за работен стаж, да ги достават до Советот 
на јавните обвинители на Република Македонија на ул. 
„Кеј Димитар Влахов" бр.4, V спрат во рок од 15 дена 
од објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”.

Приемот на документи е од 08:30 до 16:30 часот се-
кој работен ден.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                 
                                                          

Бр. 08-151/1 Совет на Јавните обвинители
9 септември 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Петар Аневски, с.р.
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www.slvesnik.com.mk         contact@slvesnik.com.mk

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.    Скопје
 бул. Партизански одреди бр. 29. Поштенски  фах 51.
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
 телефон:  +389-2-55 12 400  
 телефакс: +389-2-55 12 401  

 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје. 
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

