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3156. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3155. 
Врз основа на член 65 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 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар – објект кој се наоѓа на КП бр. 5183 
за КО Гостивар-2 на ул. „ЈНА“ бр. 13, зграда 1, влез 1, кат к1, број на посебен дел од зграда 1, намена на зграда 
и друг објект А2-1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 17 м2, во корист на Репуб-
лика Македонија во Катастарот на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 42-4427/1 Заменик на претседателот 
  21 јуни 2016 година на Владата на Република 
           Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

 

А К Ц И О Н Е Н   П Л А Н 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2016 – 2018 ГОДИНА 
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     Бр. 42-3156/1                                                                                       Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година                                                                                  на Владата на Република 

         Скопје                                                                                                         Македонија, 

                                                                                                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3157. 
Врз основа на член 41 став (4) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 

156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 129/15, 173/15, 192/15, 

217/15 и 30/16), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ПОДАТОЦИ КОИ ТРЕБА 

ДА ГИ СОДРЖИ ЕВИДЕНЦИЈАТА И ЗАПИСОТ ОД 

ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ВНЕСУВАЊЕ ИЛИ ИЗНЕСУВА-

ЊЕ НА СТОКИ/ДОБРА ВО ИЛИ ОД ТЕХНОЛОШКА 

ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА И ОБРАЗЕЦОТ  

ОД ЗАПИСОТ ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат задолжителните 

податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и запи-
сот од евиденцијата за внесување или изнесување на 
стоки/добра во или од технолошка индустриска развој-
на зона (во натамошниот текст: зона) и образецот од 
записот од евиденцијата. 

 
Евиденција за внесување на домашни стоки/добра  

во зона 
 

Член 2 

(1) Евиденцијата за внесување на домашни стоки/доб-
ра во зона, во случај на промет на стоки/добра  ги сод-
ржи следниве податоци: 

1. име (назив) на даночниот обврзник кој го из-
вршува прометот (испраќач/корисник на зона);  

2. име (назив) на примателот на стоките/добрата 
(примач/корисник на зона); 

3. број на фактура; 
4. датум на внесување на стоките/добрата; 
5. износ на надоместокот за извршениот промет без 

данок на додадена вредност (во натамошниот текст: 
ДДВ); 

6. вкупниот износ на надоместокот за извршениот 
промет и ДДВ и 

7. назив на зона од која домашните стоки/добра би-
ле изнесени. 

(2) Евиденцијата за внесување на домашни 
стоки/добра во зона, во случај кога не е промет на 
стоки/добра  ги содржи следниве податоци: 

1. име (назив) на примателот на стоките/добрата 
(примач/корисник на зона); 

2. опис на стоките/добрата и 
3. цел на внесување на стоките/добрата. 
 
Запис од евиденција за внесување на домашни 

стоки/добра во зона во случај на промет на 
стоки/добра 

 
Член 3 

(1) Записот од евиденцијата за внесување на до-

машни стоки/добра во зона во случај на промет на 
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стоки/добра се издава на образец ЗЕВЗ-ДС на хартија 

во бела боја на А4 формат. 

(2) Записот од ставот (1) на овој член ги содржи 

следниве податоци: 

1. број на запис од евиденцијата за внесување на 

домашни стоки/добра во зона во случај на промет на 

стоки/добра; 

2. назив на зона во која се внесуваат стоките/добрата;  

3. назив на зона од која се изнесени стоките/доб-

рата; 

4. примач/корисник на зона и единствен даночен 

број (ЕДБ); 

5. испраќач/корисник на зона и единствен даночен 

број (ЕДБ); 

6. број на фактура; 

7. датум на внесување на стоките/добрата; 

8. износ на надоместокот за примениот промет без 

ДДВ; 

9. потврда од примач/корисник на зона и 

10. потврда од зона за внесување во зона. 

(3) Формата и содржината на записот од став (1) на 

овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Евиденција за изнесување на домашни стоки/добра 

од зона 

 

Член 4 

(1) Евиденцијата за изнесување на домашни 

стоки/добра од зона, во случај на промет на стоки/добра  

ги содржи следниве податоци:  

1. име (назив) на даночниот обврзник кој го из-

вршува прометот (испраќач/корисник на зона);  

2. име (назив) на примателот на стоките/добрата 

(примач/корисник на зона); 

3. број на фактура; 

4. датум на изнесување на стоките/добрата; 

5. износ на надоместокот за извршениот промет без 

ДДВ; 

6. вкупниот износ на надоместокот за извршениот 

промет и ДДВ и 

7. назив на зона во која домашните стоки/добра ќе 

бидат внесени. 

(2) Евиденцијата за изнесување на домашните 

стоки/добра во зона, во случај кога не е промет на 

стоки/добра ги содржи следниве податоци: 

1. име (назив) на испорачателот на стоките/добрата 

(испраќач/корисник на зона); 

2. опис на стоките/добрата и 

3. цел на изнесување на стоките/добрата. 

 

Запис од евиденција за изнесување на домашните 

стоки/добра од зона 

 

Член 5 

(1) Записот од евиденцијата за изнесување на до-

машни стоки/добра од зона, во случај на промет на 

стоки/добра се издава на образец ЗЕИЗ-ДС на хартија 

во бела боја на А4 формат. 

(2) Записот од ставот (1) на овој член ги содржи 

следниве податоци: 

1. број на запис од евиденцијата  за изнесување на 

домашните стоки/добра од зона во случај на промет на 

стоки/добра; 

2. назив на зона од која се изнесуваат стоките/доб-

рата; 

3. назив на зона во која се внесуваат стоките/доб-

рата; 

4. испраќач/корисник на зона и единствен даночен 

број (ЕДБ);  

5. примач/корисник на зона и единствен даночен 

број (ЕДБ); 

6. број на фактура; 

7. датум на изнесување на стоките/добрата; 

8 . износ на надоместокот за извршениот промет без 

ДДВ; 

9. вкупниот износ на надоместокот за извршениот 

промет и ДДВ; 

10. потврда од испраќач/корисник на зона и 

11. потврда  од зона за изнесување од зона. 

(3) Формата и содржината на записот од став (1) на 

овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Евиденција за внесување/изнесување на странски 

стоки/добра во/од зона 

 

Член 6 

(1) Евиденцијата за внесување/изнесување на 

странски стоки/добра во/од зона на основачот ги сод-

ржи следните податоци: 

а) евидентен број на записот од евиденцијата со ко-

ја странскa стокa/добрo влегува/излегува во/од зона; 

б) датум и час на внесувањето/изнесувањето на 

стоки/добра во/од зона; 

в) транспортни средства кои влегуваат/излегуваат 

во/од зона и 

г) транспортни документи кои се употребуваат при 

внесувањето/изнесувањето на стоките/добрата во/од 

зона. 

(2) Евиденцијата за внесување на странските 

стоки/добра во зона на корисникот на зона особено ги 

содржи следните податоци:  

а) ознаки, броеви за идентификација, број и вид на 

пакување, количина и вообичаен трговски опис на сто-

ките/добрата и кога тоа е потребно ознаки за иденти-

фикација на контејнерот; 

б) податоци кои овозможуваат стокaта/доброто да 

биде надгледувана во секој момент, особено нејзината 

локација, царински дозволено постапување или упот-

реба кое е доделено по нејзиното ставање во зона или 

нејзино повторно внесување во друг дел од царинското 

подрачје; 

в) податоци за повикување на  транспортниот  до-

кумент употребен при внесување на стоките/добрата; 
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г) забелешка за царинскиот статус согласно член 

423 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон. 

д) податоци за вообичаените форми на ракување; 

ѓ) една од забелешките пропишани во член 361, 362 

или 394 од Уредбата за спроведување на Царинскиот 

закон; 

е) податоци кои се однесуваат на стока/добро која 

при пуштање во слободен промет или привремен увоз 

не е предмет на увозни давачки или мерки на трговска 

политика, а чија употреба или одредиште треба да би-

дат проверени и 

ж) податоци за препуштањето и преземањето на 

стоки/добра од еден на друг корисник на зона. 

(3) Евиденцијата за изнесување на странски 

стоки/добра од зона на корисникот на зона особено ги 

содржи следните податоци:  

а) ознаки, броеви за идентификација, број и вид на 

пакување, количина и вообичаен трговски опис на сто-

ките/добрата и кога тоа е потребно ознаки за иденти-

фикација на контејнерот; 

б) податоци кои овозможуваат стоката/доброто да 

биде надгледувана во секој момент, особено нејзината 

локација, царински дозволено постапување или упот-

реба кое е доделено по нејзиното изнесување во друг 

дел од царинското подрачје. 

в) податоци за повикување на транспортниот доку-

мент употребен при изнесување на стоките/добрата; 

г) забелешка за царинскиот статус согласно член 

423 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон. 

д) податоци за вообичаените форми на ракување; 

ѓ) една од забелешките пропишани во член 361, 362 

или 394 од Уредбата за спроведување на Царинскиот 

закон и 

е) податоци за препуштањето и преземањето на 

стоки/добра од еден на друг корисник на зона. 

 

Запис од евиденција за внесување/изнесување на 

странски стоки/добра во/од зона на основач на зона 

 

Член 7 

(1) Записот од евиденцијата за внесување/изнесува-

ње на странски стоки/добра во/од зона на основачот на 

зона се изготвува на образец ЗВ/И на хартија во бела 

боја на А4 формат. 

(2) Записот од ставот (1) на овој член ги содржи 

следниве податоци: 

1. архивски број; 

2. број на запис од евиденција кај основач на зона;  

3. назив на зона во/од која се внесуваат /изнесуваат 

стоките/добрата; 

4. примач/испраќач  на зона и единствен даночен 

број (ЕДБ); 

5. датум на внесување/изнесување на стоките/доб-

рата; 

6. време на  внесување/изнесување на стоките/доб-

рата; 

7. идентификација на транспортно средство; 

8. тип на запис; 

9. реден број; 

10. транспортен документ; 

11. валута; 

12. фактурна вредност на стоките/добрата и 

13. потврда од зона за внесување/изнесување во/од 

зона. 

(3) Формата и содржината на записот од став (1) на 

овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Запис од евиденција за внесување на 

странски стоки/добра во зона на корисник на зона 

 

Член 8 
(1) Записот од евиденцијата за внесување на стран-

ски стоки/добра во зона на корисникот на зона се из-
готвува на образец ЗЕВЗ-СС на хартија во бела боја на 
А4 формат.  

(2) Записот од ставот (1) на овој член ги содржи 
следниве податоци: 

1. број на запис од евиденцијата за внесување на 
странски стоки/добра  во зона; 

2. назив на зона во која се внесуваат стоките/доб-
рата; 

3. назив на зона од која биле изнесени стоките/доб-

рата; 
4. претходна царинска декларација; 
5. примач/корисник на зона и единствен даночен 

број (ЕДБ); 
6. испраќач/корисник на зона и единствен даночен 

број (ЕДБ);  
7. превозник; 
8. идентификација на транспортното средство; 

9. транспортен документ; 
10. број на фактура/испратница; 
11. вкупен број на колети; 
12. вкупна бруто маса; 
13. цел на внесување на стоките/добрата во зона; 
14. потврда од примач/корисник на зона; 
15. царинска потврда за внесување во зона и 

16. декларирани стоки/добра со следните податоци:  
- реден број; 
- трговски опис на стоката/доброто; 
- вид на пакување; 
- број на пакување; 
- тарифeн број; 
- количина; 

- единица мерка; 
- бруто тежина;  
- нето тежина; 
- фактурна вредност; 
- валута и 
- вкупна фактурна вредност. 
 (3) Формата и содржината на записот од став (1) на 

овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на 
овој правилник.  

 

Запис од евиденција за изнесување на 

странски стоки/добра од зона на корисник на зона 

 

Член 9 

(1) Записот од евиденцијата за изнесување на 

странски стоки/добра од зона на корисникот на зона се 
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изготува на образец ЗЕИЗ-СС на хартија во бела боја 

на А4 формат. 

(2) Записот од ставот (1) на овој член ги содржи 

следниве податоци: 

1. број на запис од евиденцијата за изнесување на 

странски стоки/добра од зона; 

2. назив на зона од која се изнесуваат стоките/доб-

рата; 

3. назив на зона во која се внесуваат стоките/доб-

рата; 

4. претходен запис од евиденцијата за влез на сто-

ките/добрата во зона; 

5. испраќач/корисник на зона и единствен даночен 

број (ЕДБ); 

6. примач/корисник на зона и единствен даночен 

број (ЕДБ); 

7. превозник; 

8. идентификација на транспортното средство; 

9. транспортен документ; 

10. број на фактура/испратница; 

11. вкупен број на колети; 

12. вкупна бруто маса; 

13. потврда од испраќач/корисник на зона; 

14. царинска потврда за изнесување од зона и 

15. декларирани стоки/добра со следните податоци:  

- реден број; 

- трговски опис на стоката/доброто; 

- вид на пакување; 

- број на пакување; 

- тарифен број; 

- количина;  

- единица мерка; 

- бруто тежина;  

- нето тежина; 

- фактурна вредност; 

- валута и 

- вкупна фактурна вредност. 

 (3) Формата и содржината на записот од став (1) на 

овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за задолжителните 

податоци кои треба да ги содржи записот од евиденци-

јата и образецот од записот од евиденцијата („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 112/07 и 3/15). 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 20-3518/3  

24 јуни 2016 година Министер за финансии 

Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 
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3158. 
Врз основа на член 49-г став 4 од Законот за Царин-

ската управа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 
48/10, 158/10 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 
129/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗВРШЕНИ 
УСЛУГИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН 

СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на надо-

местоците за извршените услуги за влез и користење 
на терминал и терминалски услуги и за утовар и исто-
вар на стока на царинските терминали на граничните 
премини за патен сообраќај. 

 
Член 2 

За влез и користење на терминал и терминалски услуги 
на царинските терминали на граничните премини за патен 
сообраќај  кај царинските постапки  на стока која не подле-
жи на издавање на дозволи од надлежните инспекциски ор-
гани се плаќа надоместок  за  повеќе од 3 часа  и тоа: 

 
Ред.
бр. 

Времетраење на користење 
на терминал 

Висина на 
надоместокот 

1. од 3 часа до 4 часа 200,00 денари 
2. од 4 часа до 7 часа 400,00 денари 
3. од 7 часа до 13 часа 600,00 денари 
4. од 13 часа до 24 часа  1.000,00 денари 
5. за секој нареден час по 24  часа  50,00 денари 

   
Ред. 
бр. 

Времетраење на користење 
на терминални услуги 

Висина на 
надоместокот 

1. за 1 час мрежно напојување 
на трофазен приклучок  

200,00 денари 

 
За влез и користење на терминал и терминалски ус-

луги на царинските терминали на граничните премини 
за патен сообраќај  кај царинските постапки  на стока 
која подлежи на издавање на дозволи од надлежните 
инспекциски органи  присутни на граничните премини  
се плаќа надоместок за повеќе од 5 часа и тоа: 

 
Ред.
бр. 

Времетраење на користење 
на терминал 

Висина на 
надоместокот 

1. од 5 часа до 6 часа 200,00 денари 
2. од 6 часа до 9 часа 400,00 денари 
3. од 9 часа до 15 часа 600,00 денари 
4. од 15 часа до 24 часа  1.000,00 денари 
5. за секој нареден час по 24 часа       50,00 денари 

 
Ред.
бр. 

Времетраење на користење 
на терминални услуги 

Висина на  
надоместокот 

1. за 1 час мрежно напојување 
на трофазен приклучок  

200,00 денари 

 
Член 3 

Висината на надоместокот за утовар и истовар на 
стока на царинските терминали изнесува: 

 
Ред.
бр. 

Вид на утовар и истовар 
Висина на 

надоместокот 
1. утовар и истовар на стока во 

камион со приколка 
5.000,00 денари 

2. утовар и истовар на стока во 
камион 

2.500,00 денари 

3. утовар и истовар на стока во 
комби возило 

1.500,00  денари 

Член 4 
Висината на надоместокот од член 2 и член 3 од 

овој правилник е без пресметан данок на додадена 
вредност. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за висината на надо-
местоците за извршените услуги и почетната висина на 
закупнината на деловниот и рекламниот простор на 
граничните премини за патен сообраќај („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.114/11). 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.20-3973/2  

24 јуни 2016 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 

        

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3159. 
Врз основа на член 83, став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.5.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Брод, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности  
Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Брод, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина Брод. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-9599/1  

20 мај 2016 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3160. 

Врз основа на член 83, став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 26.5.2016 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-
тарската општина Љубанци, која е во надлежност на од-
ржување на Центар за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Љубанци престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Љубанци. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-9912/1  

26 мај 2016 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

3161. 
Врз основа на член 83, став 6 од Законот за катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.5.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Маково, која е во надлежност на 
одржување на  Одделение  за катастар на недвижности  
Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Маково престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Маково. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-10033/1  

27 мај 2016 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3162. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно член 19 став 1 од Законот за Јавното 
обвинителство („Службен весник РМ“ бр. 150/07) нa 
одржаната сто и дваесета седница на ден 1.7.2016 годи-
на донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ЗА ВРЕМЕНО 
УПАТУВАЊЕ ВО ДРУГО ЈАВНО  ОБВИНИТЕЛСТВО 

НАЈМНОГУ ДО 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦИ 
 

I 
Јован Цветановски  јавен обвинител во Вишото јав-

но обвинителство Скопје, времено се упатува, да ја 
врши должноста  Јавен обвинител за време најмногу до 
6 (шест) месеци во Основното јавно обвинителство 
Скопје, поради вонредно зголемениот обем на работата 
во Основното јавно обвинителство Скопје,  почнувајќи 
од 1.7.2016 до 31.12.2016 година.    

 
II 

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното до-
несување на 1.7.2016 година, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на РМ”. 

  
Бр.08-148/1 Совет на јавните обвинители 

1 јули 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 
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