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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1008.
Указ бр. 33
25 април 2017 година
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија
СЕ ОДЛИКУВА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА
МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
со
ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА
по повод 70 години од основањето, а особено за успешното презентирање и промовирање на македонското и на светското творештво од областа на оперската и
на балетската уметност, со што даде исклучителен придонес за збогатување на македонските културни вредности и за афирмација на Република Македонија во
светот.
Бр. 08-428/1
Претседател
25 април 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
1009.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија ја донесувам следната
ОДЛУКА
I
На РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА
му се доделува признанието
„ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
за постигнатите резултати во својата долгогодишна
дејност во унапредувањето и во развивањето на сообраќајното образование, култура и етика, со што даде
исклучителен придонес за подобрување на безбедноста
на сите учесници во сообраќајот на патиштата во Република Македонија.
II
Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-413/1
20 април 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1010.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 11 април
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Андријана Павлоска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија, поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија, се именува Јулијана Димески.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1935/1
11 април 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

1011.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 11 април
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СКОПЈЕ
1. Киро Даневски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Скопје, поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом
– Скопје се именува Мартин Малиновски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1937/1
11 април 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
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1012.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 11 април
2017 година, донесе

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ–„ЖЕЛЕЗНИЧАР“
-СКОПЈЕ

1014.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе

1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом„Железничар“-Скопје, поради истек на мандатот се
разрешуваат:
- Билјана Прентовска и
- Игор Тантуровски.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен
дом-„Железничар“-Скопје се именува Драган Ласков.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1938/1
11 април 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

1013.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
- КУМАНОВО
1. Од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Куманово, поради истек на мандатот се разрешуваат:
-Стефан Трајановски и
-Елена Доцевска Божиновска.
2. За вршители на должноста членови на Управниот
одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за
јавно здравје - Куманово, се именуваат:
-Стефан Трајановски и
-Елена Доцевска Божиновска.

Бр. 24-1982/1
22 март 2017 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ШТИП
1. Николина Рунчева се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Штип, поради истек на
мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Штип, се именува Николина Рунчева.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1983/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1015.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД
1. Од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје Охрид, поради истек на мандатот се разрешуваат:
-Флорентина Стерјовска и
-Менка Бојаџиева.

Стр. 6 - Бр. 54
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2. За вршител на дожноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје Охрид, се именува Флорентина Стерјовска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1985/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1016.
Врз основа на член 5 од Законот за основање
Агенција за поттикнување на рaзвојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
3/1998 и 43/2014) Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 22 март 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И
ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
- БИТОЛА
1. Oд должноста претседател и членoви на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот
на земјоделството-Битола, поради истек на мандатот се
разрешуваат:
а) од претседател:
-проф. д-р Стевче Пресилски
б) од членови:
-Стевче Атанасовски
-Васко Илков
-Ефтим Шаклев
-Љупчо Аризанов
-Бесим Мемети
-Ванчо Митев
-д-р Рукије Агич и
-Киро Јовов.
2. За вршители на должноста претседател и членови
на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на
развојот на земјоделството-Битола се именуваат:
а) за вршител на должноста претседател:
-Златко Лозановски
б) за вршители на должноста членови:
-Стевче Атанасовски
-Васко Илков
-Ванчо Митев
-Дрита Мифтари-Османи и
-Сумеја Дервиши.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1986/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1017.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН“
- СКОПЈЕ
1. Ангел Митевски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“- Скопје, поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски
стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“Скопје, се именува Ангел Митевски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1987/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1018.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ
СЕПТЕМВРИ“ – СКОПЈЕ
1. Ангелчо Трајановски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје, поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Градска општа
болница „8-ми Септември“ - Скопје, се именува Ангелчо Трајановски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1988/1
22 март 2017 година
Скопје

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

10 мај 2017

Бр. 54 - Стр. 7

1019.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СКОПЈЕ
1. Василка Трендафилова се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Скопје, поради истек на
мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом
– Скопје се именува Василка Трендафилова-Стрезова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1989/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1020.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
УРОЛОГИЈА – СКОПЈЕ
1. Дарко Марковски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – Скопје,
поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за урологија – Скопје, се именува Дарко Марковски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1990/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1021.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ХИРУРГИЈА НА ЛИЦЕ, ВИЛИЦИ И ВРАТ – МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ
1. Стојанчо Стојковски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице,
вилици и врат - максилофацијална хирургија - Скопје,
поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија - Скопје, се именува Стојанчо
Стојковски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1991/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1022.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
НЕВРОХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ
1. Гоце Бабовски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје,
поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за неврохирургија – Скопје, се именува Гоце
Бабоски.

Стр. 8 - Бр. 54
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1992/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1023.
Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016
и 127/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ МУЗИЧКИ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „СЕРГЕЈ МИХАЈЛОВ“ – ШТИП
1. Од должноста членови на Училишниот одбор претставници на основачот на Државниот музички
училишен центар „Сергеј Михајлов“ – Штип, поради
истек на мандатот се разрешуваат:
- Добрила Черќезова
- Ана Јакимова и
- Бранко Горгиев.
2. За вршители на должноста членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Државниот
музички училишен центар „Сергеј Михајлов“ – Штип
се именуваат:
- Добрила Черќезова
- Ана Јакимова и
- Бранко Горгиев.
3.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1993/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1024.
Врз основа на член 8 од Законот за основање на
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ
ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Јана Станисављева се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Агенцијата за странски
инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција
на извозот на Република Македонија се именува Крсте
Бучковски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1994/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1025.
Врз основа на член 42 од Законот за установите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
32/2005, 120/2005 и 51/2011) и член 12 од Статутот на
Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски
клиники, завод и ургентен центар – Скопје, Владата на
Република Македонија, на седницата на одржана на 22
март 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА
ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН
ЦЕНТАР – СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен
центар – Скопје, поради истек на мандатот се разрешуваат:
- м-р Билјана Веселиновска и
- Ристо Ставревски.
2. За вршители на должноста членови на Управниот
одбор – претставници на основачот на Јавната установа
од областа на здравството за потребите на јавните
здравствени установи универзитетски клиники, завод и
ургентен центар – Скопје, се именуваат:
- Билјана Бабушковска и
- Ристо Ставревски.
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1997/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1026.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став
6 од Законот за Владата на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и
196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 март 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА НЕГОТИНО
1. Анита Лапчева Вулиќ се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино, поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Неготино се именува Анита
Лапчева Вулиќ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1998/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1027.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став
6 од Законот за Владата на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и
196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 март 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА РЕСЕН
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ
Центар за социјална работа Ресен, поради истек на
мандатот се разрешуваат:
претставниците на основачот
- Љубица Мицановска и
- Ирена Петковска
од редот на стручните работници во Центарот
- Васка Доновска-Чоневска.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Ресен, од редот
на стручните работници во Центарот се именува Васка
Доновска – Чоневска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1999/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1028.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА
И АКУШЕРСТВО- СКОПЈЕ
1. Милорад Панчевски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство- Скопје, поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за гинекологија и акушерство- Скопје, се именува Виктор Цветковски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-2001/1
22 март 2017 година
Скопје

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

Стр. 10 - Бр. 54
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1029.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - БЕРОВО
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Берово, поради истек на манадтот се разрешуваат:
- Дамјан Миовски
- Љупка Дупкарска и
- Елена Ѓорѓиевска.
2. За вршители на должноста членови на Управниот
одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен
дом – Берово се именуваат:
- Дамјан Миовски и
- Љупка Дупкарска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-2002/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1030.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март 2017 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА- СКОПЈЕ
1. Срѓан Шишковски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
стопанисување со пасишта – Скопје, поради истек на
мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје, се именува Димитар Самарџиевски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2003/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1031.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА „КУМАНОВО“-КУМАНОВО
1. Душица Вучковиќ се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Општа болница „Куманово“ - Куманово, поради
истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница
„Куманово“ - Куманово, се именува Душица Вучковиќ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-2004/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1032.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ–МАКЕДОНСКИ БРОД
1. Даниела Грозданоска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Македонски Брод, поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом
– Македонски Брод, се именува Даниела Ѓурчиноски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-2005/1
22 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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1033.
Врз основа на член 9 од Законот за основање на
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013
и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА
И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
1. Тони Јакимовски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и
поддршка на туризмот, поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се именува Ангелчо Ристов.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2007/1
22 март 2017 година
Скопје

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

1034.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став
6 од Законот за Владата на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и
196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 март 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ГОСТИВАР
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар,
поради истек на мандатот се разрешуваат:
претставник на основачот
- Форе Милошевски
од редот на стручните работници на Центарот
- Валентина Вељјаноска.
2. За вршители на должноста членови на Управниот
одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар, се именуваат:
претставник на основачот
- Енис Адемски
од редот на стручните работници на Центарот
- Валентина Вељјаноска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-2008/1
22 март 2017 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
1035.
Врз основа на член 17 став (13) од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 99/09, 83/10,
36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15
и 30/16), министерот за образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КАТАЛОГОТ
НА ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ЗА УПОТРЕБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Каталогот на одобрени учебници за употреба (во натамошниот текст: Каталогот).
Член 2
Каталогот е во електронска форма и се објавува на
интернет страната на Министерството за образование и
наука.
Каталогот се објавува одделно за:
- основно образование и
- средно образование.
Член 3
Каталогот ги содржи следните податоци:
- каталошки број,
- назив на наставниот предмет,
- насловна страна на учебникот,
- име и презиме на авторот/ите на учебникот,
- наставен јазик на кој е печатен учебникот,
- година на издавање на учебникот,
- бројот и датумот на решението/одлуката со кое/ја
се одобрува учебникот за употреба,
- назив на издавачот (издавачката организација/куќа или печатарската организација),
- ИСБН број и
- каталошката вредност на учебникот.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.20-5657/1
26 април 2017 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1036.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
107/2005), член 42, 43 и 48 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19 и
член 47 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од
Законот за Судскиот совет на Република Македонија
(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010,
100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член 26 став 3 од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015), Судскиот совет на Република Македонија на 252-та седница
одржана на ден 26.4.2017 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ
НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД БИТОЛА
За судии поротници на Апелационен суд Битола се
избрани:
1. Петра Ангеловска,
2. Златко Милошевски,
3. Васко Петруловски,
4. Лена Петруловска,
5. Мирјана Христовска,
6. Десанка Бошковска,
7. Мимоза Савевска,
8. Кристина Мишоска,
9. Виолета Трајчевска,
10. Елена Величковска,
11. Бојана Јовановска,
12. Катица Поповска-Андоновска,
13. Здравко Циндриќ и
14. Симо Стојчевски.
Оваа одлука влегува во сила 2.5.2017 година.
Бр. 02-435/2
27 април 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

1037.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 26.4.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Оливера Таталовиќ, судија на Основниот суд Тетово,
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 26.4.2017 година.
Бр. 02-525/3
27 април 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

1038.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 3.5.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
Се констатира престанок на судиската функција на
Розалиа Кочковска, судија на Управниот суд, поради
навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 3.5.2017 година.
Бр. 02-660/1
3 мај 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

1039.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 3.5.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
Се констатира престанок на судиската функција на
Слободан Арсовски, судија на Основниот суд Свети
Николе, поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 3.5.2017 година.
Бр. 02-661/1
3 мај 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
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1040.
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и
61/2015), објавува

ОДЛУКА
ЗА ПРОВЕРКА НА АВТЕНТИЧНОСТА И СООДВЕТНОСТА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРАЌАЊЕ НА КНИЖНИТЕ И КОВАНИТЕ ПАРИ ВО
ОПТЕК И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

ОГЛАС
- За избор на претседател на Управниот суд
- За избор на претседател на Основниот суд Крушево
- За избор на претседател на Основниот суд Куманово и
- За избор на претседател на Основниот суд Ресен.
Кандидатите за избор на претседател треба да ги
исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47
од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник
на РМ“ бр.150/2010).
Заинтересираните кандидати пријавата заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Образецот за пријава може да се
подигне во електронска форма на web-страницата на Судскиот совет на Република Mакедонија на следната адреса:http:
//sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanatidokumenti. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат
психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По
однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на
Судскиот совет на РМ.
Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и
тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.
Бр. 08-656/2
3 мај 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1041.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 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 член 114 од Законот за банките
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07,
90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), Советот на
Народната банка на Република Македонија донесе

1. Со оваа одлука се регулираат начинот на проверка на автентичноста и соодветноста на книжните и кованите пари (во натамошниот текст: парите), условите
и начинот на нивното враќање од страна на банките и
друштвата за снабдување со готовина (во натамошниот
текст: центри за готовина) во оптек и начинот на вршење супервизија на спроведувањето на оваа одлука.
2. Одделни изрази употребени во оваа одлука го
имаат следново значење:
- „Автентични пари“ се парите коишто ги поседуваат основните белези утврдени со регулативата на Народната банка;
- „Проверка на автентичноста на парите“ е постапка
на проверка на парите заради издвојување на примероците на парите за кои постои сомнеж дека се фалсификувани пари;
- „Соодветни пари за оптек“ се парите коишто се
проверени од аспект на нивната автентичност и коишто ги исполнуваат условите пропишани од Народната
банка за да бидат во оптек;
- „Несоодветни пари за оптек“ се парите за кои по
извршената проверка е утврдено дека се оштетени
и/или излитени, или се парите коишто се изработени со
грешка и како такви, не се соодветни за враќање во оптек;
- „Сомнителни пари“ се парите за кои постои сомнеж дека во сите или во поодделни сигурносни заштити се разликуваат од автентичните пари;
- „Фалсификувани пари“ се парите дефинирани со
регулативата на Народната банка за утврдување на постапката за откривање и повлекување фалсификувани
пари;
- „Обработка на пари“ е постапка на проверка на
парите преку утврдување на нивната автентичност,
бројност, селекција и сортирање на соодветни и несоодветни, за да можат повторно да бидат вратени во оптек;
- „Селекција и сортирање пари“ е постапка на контрола на автентичноста и соодветноста на парите со
помош на машините за обработка на парите;
- „Машини за обработка на парите“ се уредите со
кои ракуваат обучени работници на банките, центрите
за готовина или клиенти коишто имаат можност за автоматска идентификација и физичко раздвојување на
сомнителните и несоодветните пари од автентичните и
соодветните, без притоа да постои можност на каков
било начин да се влијае врз постапката на селекција и
сортирање од страна на обучениот работник на машината;
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- „Тестирање машини за обработка на парите“ е постапка на проверка на начинот на работа на машините
од страна на Народната банка при утврдување на автентичноста, бројноста, селекцијата и сортирањето на
парите врз основа на дефинирани технички процедури;
- „Обучени работници“ се работниците од банките
и центрите за готовина коишто ја поминале обуката во
Народната банка и се стекнале со потврда за рачна проверка на автентичноста и соодветноста на парите за оптек;
- „Рачна обработка на парите“ е визуелна проверка
на автентичноста на парите од страна на обучените работници со употреба на опрема за проверка на автентичноста, како и визуелна проверка на соодветноста на
парите за понатамошен оптек.
II. УСЛОВИ И НАЧИН НА ОБРАБОТКА НА ПАРИТЕ
3. За обработка на парите, банките и центрите за готовина треба да ги исполнуваат следниве услови:
- Да располагаат со машини за обработка на пари;
- Машините со коишто ќе ја вршат обработката на
парите да се наведени во листата на успешно тестирани машини објавена на интернет-страницата на Народната банка; и
- Работниците коишто ја вршат обработката на парите, задолжително да поседуваат документ дека успешно ја поминале обуката на Народната банка, за оспособување за вршење рачна обработка на парите заради нивно враќање во оптек.
4. Банките и центрите за готовина ја вршат обработката на парите на следниве начини:
- Со машини за обработка на парите коишто се наведени на листата на успешно тестирани машини од
Народната банка; и
- Со рачна обработка на парите од страна на обучените работници.
Видови машини за обработка на парите
5. Машините за обработка на книжните пари се класифицираат во две категории:
- Машини со кои ракуваат клиентите на банките; и
- Машини со кои ракуваат обучените работници.
Машините за обработка на книжните пари треба да
ги исполнат општите технички барања од прилогот I на
оваа одлука.
6. Машините за обработка на кованите пари се класифицираат во две категории:
- Машини со кои ракуваат клиентите на банките; и
- Машини со кои ракуваат обучените работници.
Машините за обработка на кованите пари треба со
сигурност да ги идентификуваат сомнителните примероци на ковани пари.
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Тестирање на машините за обработка на парите
7. Банките и центрите за готовина се должни да ја
известат Народната банка за инсталирање машина за
обработка на парите, пред таа да почне да се користи.
Со известувањето, банките и центрите за готовина
задолжително доставуваат изјава од производителот,
снабдувачот или од овластениот застапник на тие машини на територијата на Република Македонија, со која гарантираат дека машината поседува идентични карактеристики и има вградено софтверско решение коешто овозможува обработка на парите на ист начин како и машината од истиот тип, којашто е објавена на интернет-страницата на Народната банка.
8. Банките и центрите за готовина се должни да побараат од Народната банка да ги тестира машините за
обработка на парите, доколку тие не се наведени на
листата на успешно тестирани машини, објавена на интернет-страницата на Народната банка или доколку користат софтверско решение коешто не е тестирано,
пред да почнат со нивното користење.
9. Народната банка го спроведува тестирањето на
работата на машините за обработка на парите врз основа на барање коешто е поднесено од банката, центарот
за готовина, производителот, снабдувачот или од овластениот застапник на тие машини на територијата на
Република Македонија.
Во барањето се внесуваат сите потребни податоци
коишто се однесуваат на работењето на машината за
обработка на парите.
10. Постапката за тестирање на машините за обработка на парите од страна на Народната банка опфаќа
проверка на начинот на работа на машината преку контрола на автентичноста, бројноста, селекцијата и сортирањето на парите на соодветни и несоодветни за оптек.
Постапката за тестирање на машините за обработка
на парите од страна на Народната банка се врши врз
основa на примероци на фалсификувани пари и пари
коишто се соодветни и несоодветни за оптек.
11. По извршеното тестирање, Народната банка издава потврда за спроведеното успешно тестирање на
машината за обработка на парите. Потврдата се издава
за ограничен рок од една година, од денот на извршеното тестирање. По истекот на важноста на потврдата,
машината задолжително подлежи на повторно тестирање.
Машината за обработка на парите којашто нема да
ја помине успешно постапката за проверка на нејзиното работење не може понатаму да се употребува.
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Машините може да се користат со стандардно фабричко приспособување, вклучувајќи ги и сите ажурирани тестирани верзии, освен доколку Народната
банка, не пропише построги критериуми.
12. Народната банка утврдува листа на успешно
тестирани машини за обработка на парите, којашто ја
објавува на својата интернет-страница.
Банките и центрите за готовина може да ги стават
во употреба машините за обработка на парите доколку
се тестирани и доколку се наведени на листата објавена
на интернет-страницата на Народната банка.
13. По секое извршено надградување на хардверскиот или софтверскиот дел на машините за обработка
на парите коишто се успешно тестирани, банката, центарот за готовина, производителот, снабдувачот или
овластениот застапник треба да достават барање за
повторно тестирање на работата на машината.
14. Народната банка не е одговорна доколку на машината за обработка на парите којашто е успешно тестирана не може да се врши обработката на парите на
начинот што е предвиден во оваа одлука.
Обука на работници
15. Народната банка врши обука на работниците од
банките и центрите за готовина за нивно оспособување
за вршење рачна обработка на парите заради нивно
враќање во оптек.
Обучените работници коишто ја поминале обуката
спроведена од Народната банка ја вршат рачната обработка на парите за оптек.
До стекнувањето на статусот „обучен работник“,
рачна обработка на парите за оптек можат да вршат и
работниците коишто работат под надзор на работник
кој поседува потврда од Народната банка за „обучен
работник“. Овие работници задолжително ја посетуваат обуката за стекнување статус „обучен работник“ во
рок не подолг од една година од денот кога почнале да
ја вршат рачната обработка на парите за оптек.
Начин на постапување со обработените книжни
пари
16. Книжните пари, коишто се проверени од машини со кои ракуваат клиентите на банките, се класифицираат и со нив се постапува во согласност со прилогот
II-а од оваа одлука.
17. Книжните пари, коишто се проверени од машини со кои ракуваат обучени работници, се класифицираат и со нив се постапува согласно со прилогот II-б од
оваа одлука.
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Со книжните пари, за кои постои сомнеж дека се
фалсификувани пари според класификацијата извршена во согласност со прилозите II-а или II-б од оваа одлука, или се утврдени со рачна обработка од обучени
работници, се постапува во согласност со регулативата
со која е утврдена постапката за откривање и повлекување фалсификувани пари.
18. Селекцијата и сортирањето на книжните пари за
оптек се врши во согласност со минималните утврдени
стандарди и постапки од прилозите III-а и III-б од оваа
одлука, за машинска и за рачна обработка на книжните
пари.
19. Книжните пари коишто не се проверени и обработени во согласност со постапката за обработка на парите не се пуштаат во оптек.
20. Банките може да вратат книжни пари во оптек
преку машините со кои ракуваат клиентите на банките,
и тоа оние книжни пари за кои е извршена обработка
преку машините за обработка на книжните пари и
книжни пари коишто се испорачани директно од Народната банка.
Kнижните пари за кои е извршена обработка преку
машините за обработка на книжните пари и коишто се
класифицирани како автентични и соодветни може да
се вратат во оптек.
21. Книжните пари коишто се обработени рачно од
страна на обучените работници може да бидат вратени
во оптек само преку благајните на банките.
22. По исклучок, кога определен настан ќе предизвика значително отежнување на снабдувањето со
книжните пари, само врз основа на писмено одобрение
од Народната банка, банките и центрите за готовина
може рачно да вршат обработка на книжните пари, коишто може да ги вратат во оптек преку машините со
кои ракуваат клиентите на банките.
Начин на постапување со обработените ковани
пари
23. Банките и центрите за готовина се должни да
обезбедат непречено спроведување на постапката за
проверка на автентичноста и соодветноста на примените ковани пари за оптек, како и нивно враќање во оптек.
24. Спроведувањето на постапката на проверка на
автентичноста и соодветноста на кованите пари претставува процес со кој банките и центрите за готовина
потврдуваат дека кованите пари се автентични и соодветни за оптек.
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25. Со машините за обработка на кованите пари со
кои ракуваат клиентите на банките и обучените работници, во постапката на обработка, треба да се обезбеди
проверка на автентичноста на кованите пари така, што
ќе се одвојуваат сомнителните примероци од автентичните и ќе се врши селекција на соодветните од несоодветните ковани пари за оптек.
Доколку банките ги прераспределат кованите пари
преку благајните, треба да обезбедат рачна обработка
на парите од страна на обучените работници.
26. Кованите пари, чијашто автентичност и соодветност ќе се утврди со постапката за проверка согласно со оваа одлука, се враќаат во оптек.
Со кованите пари за кои постои сомнеж дека се
фалсификувани пари се постапува во согласност со регулативата со која е утврдена постапката за откривање
и повлекување фалсификувани пари.
III. СУПЕРВИЗИЈА НА ОБРАБОТКАТА НА ПАРИТЕ
27. Народната банка спроведува супервизија на
банките и центрите за готовина преку непосредна, целосна или делумна теренска контрола (најавена или ненајавена) заради контрола на обработката на парите.
Со контролата се врши и проверка на процедурите за
работа на машините, постапувањето со проверените
пари и секоја рачна обработка на парите за оптек.
Народната банка може да земе примероци од обработените пари од банките и центрите за готовина за да
ги провери во своите простории.
Во случај кога при непосредна контрола ќе се утврди дека се постапува спротивно на одредбите на оваа
одлука, Народната банка ќе побара од банките и центрите за готовина да ги отстранат неправилностите во
определен рок.
Во случај на дефект на машината за обработка на
парите којшто не може да се отстрани, Народната банка може да ја избрише машината од листата објавена
на интернет-страницата на Народната банка.
По завршувањето на контролата, Народната банка
изготвува записник којшто се доставува до банката и
центарот за готовина.
Банката и центарот за готовина имаат право на приговор на записникот.
Приговорот треба да се достави во рок којшто ќе го
определи Народната банка, а којшто не може да биде
пократок од 5 дена, ниту подолг од 10 дена.
Во прилог на приговорот, банката и центарот за готовина треба да достават известување за планираните
или преземените активности во врска со надминувањето на неусогласеностите со прописите или слабостите
утврдени во записникот.

10 мај 2017

Народната банка е должна да достави одговор на
приговорот на записникот во рок од 15 дена од датумот
на приемот на приговорот, по што и официјално ќе се
смета дека контролата е завршена, а записникот е конечен.
28. Заради следење на активностите на банките и
центрите за готовина при одвивањето на готовинскиот
тек, Народната банка прибира податоци од банките и
центрите за готовина и добива информации за следново:
- вид и број на машините за обработка на парите;
- локација на секоја машина за обработка на парите;
- податоци за парите обработени преку машините за
обработка на парите и парите обработени рачно.
Податоците од банките и центрите за готовина за
обработените пари се доставуваат според бројот на
парчиња (бројност), збирно, по квартали и според апоенската структура.
Податоците се доставуваат до Народната банка
квартално до 15-тиот ден по истекот на кварталот на
кој се однесуваат.
IV. ТРОШОЦИ
29. Трошоците настанати заради исполнување на
обврските од оваа одлука паѓаат на товар на банките и
центрите за готовина.
30. Народната банка не е одговорна за трошоците
направени од банките и центрите за готовина заради
променети или нови сигурносни карактеристики на парите.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
31. Гувернерот на Народната банка донесува упатство за спроведување на оваа одлука.
32. Со влегувањето во сила на оваа одлука, Одлуката за проверка на автентичноста и соодветноста, условите и начинот на враќање на книжните и кованите пари во оптек („Службен весник на Република Македонија“, бр. 112/15) престанува да важи.
33. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

О. бр. 02-15/III-1/2017
27 април 2017 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

10 мај 2017

Бр. 54 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 54

10 мај 2017

10 мај 2017

Бр. 54 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 54

10 мај 2017

10 мај 2017

Бр. 54 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 54

10 мај 2017

10 мај 2017

Бр. 54 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 54

10 мај 2017

10 мај 2017

Бр. 54 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 54

10 мај 2017

10 мај 2017

Бр. 54 - Стр. 27

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1042.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија врз основа на член 6 и член 10 став 1 од
Законот за инвестициски фондови („Службен весник
на РМ“ бр. 12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр.
188/2013, бр. 145/2015 и бр. 23/2016), постапувајќи по
барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје број 03163/1, на седницата одржана на ден 28.4.2017 година
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗA ДОПОЛНУВАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДУИФ ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ
АД СКОПЈЕ
1. Во точка 2 од изреката на решението за добивање
одобрение за основање на Друштво за управување со
инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД
Скопје број 01 УП 08-67 од 19.9.2014 година се додаваат две нови алинеи кои гласат:
- “управување со средства за сметка на индивидуален клиент – сопственик на портфолио” и
- “работи на инвестиционо советување”.
2. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 01 УП 08-40
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.
__________

1043.
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015
и 23/2016) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-53 од
17.3.2017 година од страна на Инвестброкер АД Скопје
за давање согласност за именување на лицето Кирил
Митровски за директор на брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија на седницата одржана на ден
28.4.2017 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на Кирил Митровски за директор на брокерската куќа Инвестброкер
АД Скопје.
2. Согласноста за именување на Кирил Митровски
за директор на брокерската куќа Инвестброкер АД
Скопје се дава до 16.3.2021 година, согласно Одлуката
бр.03-99/17 од 16.3.2017 година донесена на Собрание
на акционери и Одлуката бр.03-113/17 од 17.3.2017 година донесена од страна на Одборот на директори на
брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на
разрешување на Кирил Митровски од функцијата директор на брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје,
со денот на одземање на согласноста за именување на
директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 08-53
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.
__________

1044.
Врз основа на член 152 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015
и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0856 од 4.4.2017 година на седницата одржана на ден
28.4.2017 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Огнен Тилиќ од Скопје издадена со Решение бр.УП1 08-194 од 5.7.2012 година од
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Огнен Тилиќ се обновува за период од 5
(пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Огнен Тилиќ престанува да важи и пред
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во
случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 08-56
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.
__________

1045.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015
и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0857 од 7.4.2017 година на седницата одржана на ден
28.4.2017 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Иван Ортаковски од Скопје издадена со Решение бр.07-1601/1 од 2.7.2007 година и обновена на ден
16.5.2012 година со Решение бр.УП1 08-176.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Иван
Ортаковски се обновува за период од 5 (пет) години од
денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Иван
Ортаковски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со Закон.
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4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 08-57
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1046.
Врз основа на член 136 ставови (7) и (8), член 138
став (6), член 139 став (3), член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот
на Агенцијата за цивилно воздухоплоство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ И
УВЕРЕНИЈА ЗА СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ НА
ПЕРСОНАЛОТ КОЈ ВРШИ ПОДГОТОВКА И ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ,
КАРТИ, ПУБЛИКАЦИИ И ПРОЦЕДУРИ НА ЛЕТАЊЕ
Член 1
Во Правилникoт за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна оспособеност на персоналот
кој врши подготовка и издавање на воздухопловни информации, карти, публикации и процедури на летање
(“Службен весник на Република Македонија бр.85/07“)
во членот 5 по бројот “2” се додаваат зборовите “ или
документот AIS Training Development Guidelines издаден од Еуроконтрол”.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-590/1
24 април 2017 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
Горан Јандреоски, с.р.
__________

1047.
Врз основа на член 136 ставови (7) и (8), член 138
став (6), член 139 став (2), член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот
на Агенцијата за цивилно воздухоплоство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ ДОЗВОЛИ И
ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ НА КОНТРОЛА
НА ЛЕТАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/10, 60/13, 27/15 и 65/15) во членот 46 ставот (3) се менува и гласи:

“Инструктор на контролор на летање кој поседува
дозвола за помошник контролор за летање се стекнува
со посебно овластување инструктор на помошник контролор на летање без да го полага испитот од став (1)
на овој член.”
Член 2
Во членот 47 ставот (3) се менува и гласи:
“Оценувач/испитувач на компетентност на контролор на летање кој поседува дозвола за помошник контролор за летање се стекнува со посебно овластување
оценувач/испитувач на компетентност на помошник
контролор на летање без да гo полага испитот од став
(1) на овој член.”
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-591/1
24 април 2017 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
Горан Јандреоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1048.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 43 од Законот за енергетика енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44
став 3 и 45 од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности („Службен весник на Република
Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето УП1 бр.07-187/13 од 31.3.2017 година на Друштвото за производство, трговија, промет и
услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица со седиште на ул. Македонска бр.15
Македонска Каменица, за менување на лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија и постапувајќи по службена должност
на седницата одржана на 2.5.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија УП1 бр.07-187/13 од
26.9.2013 година, за издавање на лиценца за вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија, на Друштвото за производство, трговија, промет и
услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица, ул. Македонска бр.15 Македонска
Каменица („Службен весник на Република Македонија“ бр.134/13):
1.1 Во Точка 1 зборовите: “Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.76/2 Скопје” се менуваат со зборовите:
“Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска
Каменица, со седиште на ул. Македонска бр.15 Македонска Каменица”.
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1.2 Во Прилог 1 се прават следните измени:
- точка 1 се менува и гласи:
„Друштво за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица, со седиште на ул.Македонска бр.15 Македонска Каменица”;
- во точка 5 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
„ЕЕ - 141.01.1/13, 2/17“;
- во точка 12 став 1 зборовите: “Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС
КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на бул. Јане
Сандански бр.76/2 Скопје” се менуваат со зборовите:
“Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска
Каменица со седиште на адреса на ул. Македонска
бр.15 Македонска Каменица”; во став 2 се додава нова
алинеја 7 која гласи:
„доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари“
- во точка 15 став 1 алинеја 1 се брише.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-187/13
2 мај 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
1049.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија
УП1 бр.12-17/17 од 25.4.2017 година на Друштвото за
производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО
Скопје, на седницата одржана на ден 2.5.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата на Друштвото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на
ул. Булевар „Свети Климент Охридски“ бр.30 Скопје,
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрана МХЕЦ „Станечка Река 1“ издадена со Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија УП1 бр.12-17/17 од 2.2.2017 година („Службен весник на РМ“ бр.25/17) влегува во
сила.
2. Одлуката за издавање на времена лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-17/17 од 14.3.2017 година
(„Службен весник на РМ“ бр. 33/17) престанува да важи со денот на донесувањето на оваа одлука.
3. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
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5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-17/17
2 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

Л И ЦЕ Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство и трговија ХИДРО
ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар
„Свети Климент Охридски“ бр.30 Скопје .
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 287.01.1/17
4. Датум на издавање
2.5.2017 година
5. Датум на важење
2.5.2052 година
6. Број на деловниот субјект – 6811078
7. Единствен даночен број – 4080012530950
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Станечка
Река 1 “на КП 465, КП 466 , КО Станци општина Крива
Паланка.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
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12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Правилата за пазар на електрична
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
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14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата
за пазар на електрична енергија.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната година
за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
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- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. преземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.

22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот Правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

Прилог 2

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ СТАНЕЧКА
РЕКА 1
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Станечка Река 1;
2. локација на мала хидроелектрична централа на
дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2017 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2017 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.
4. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Пелтон хоризонтална;
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 86 kW,
- Номинален проток: 0,15 m3/s,
- Номинален нето пад: 65,7m,
- Номинална брзина: 600 RPM
5. Податоци за генератор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 105 kVA,
- Моќнoст активна: 84 kW,
- Номинален напон: 0,4 kV,
- Номинална брзина: 600 RPM
- Номинален фактор на моќност: 0,8
6. Податоци за трансформатор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 100 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/0,4, kV/kV
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
1050.
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 6, а во врска
со член 12 став (2) точка 33) од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/2007, 103/2008, 130/2008,
139/2009, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) и член 34 став (4) од Законот за индустриски-зелени зони („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 119/13, 160/14, 173/15 и
192/15) Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на индустриски - зелени зони, донесе
ТАРИФНИК
НА ОПЕРАТОР СО ИНДУСТРИСКА ЗОНА „КОСЕЛ“ ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО ИНДУСТРИСКА
ЗОНА „КОСЕЛ“
I

Обврската за надоместоците од дел I точка 1 и точка 2 од овој тарифник, инвеститорот е обврзан да ја
плаќа од денот на влегување во сила на овој тарифник.
IV
Идентификационите картички од дел I точка 2 од овој
тарифник, се трајни. Инвеститорот е обврзан за секоја
промена на вработените и превозните средства за кои се
издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет (5) работни дена.
V
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
Владата на Република Македонија.
Бр.01-276/1
Дирекција за ТИРЗ
14 февруари 2017 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
1051.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки 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, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15 и 30/16), Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Штип“, на
27.2.2017 година го донесе следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ШТИП“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ШТИП“
I

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право
на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
инвеститорот ја примил фактурата во архивата на инвеститорот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи
согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои
од услугите предвидени во табелата нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со износите за кои не се обезбедени услуги,
за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за
намалување односно за нефактурирање за услуги кои
не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
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II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со износите
за кои не се обезбедени услуги, за што управиот одбор
ќе донесе посебна одлука за намалување односно за
нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за ТИРЗ.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Бр. 54 - Стр. 33

VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр.01-323/1
Дирекција за ТИРЗ
27 февруари 2017 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
1052.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки 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, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Виница“, на
27.2.2017 година го донесе следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ВИНИЦА“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ВИНИЦА“
I

IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Штип“ од дел I точка 2 на овој тарифник се врши
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Штип“ и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
„Штип“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон
е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Штип“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Штип“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/16).

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корис-
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никот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со износите
за кои не се обезбедени услуги, за што управиот одбор
ќе донесе посебна одлука за намалување односно за
нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за ТИРЗ.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Виница“ од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Виница“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Виница“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно
член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ „Виница“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Виница“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/16).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр.01-323/2
27 февруари 2017 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.

1053.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки 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, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Прилеп“, на
27.2.2017 година го донесе следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП“
I

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со износите
за кои не се обезбедени услуги, за што управиот одбор
ќе донесе посебна одлука за намалување односно за
нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за ТИРЗ.
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Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Прилеп“ од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Прилеп“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
„Прилеп“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски
развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ „Прилеп“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Прилеп“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/16).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр.01-323/3
Дирекција за ТИРЗ
27 февруари 2017 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
1054.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки 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, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 I 30/16), Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Делчево“, на
27.2.2017 година го донесе следниот
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ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО“
I

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со износите
за кои не се обезбедени услуги, за што управиот одбор
ќе донесе посебна одлука за намалување односно за
нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за ТИРЗ.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
„Делчево“ од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по
избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по
фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
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Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Делчево“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
„Делчево“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски
развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ „Делчево“ од дел I точки 2 и 3 на овој
тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Делчево“ („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 64/16).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр.01-323/4
Дирекција за ТИРЗ
27 февруари 2017 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
1055.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки 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, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Струмица“, на
27.2.2017 година го донесе следниот
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ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СТРУМИЦА“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СТРУМИЦА“
I

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со износите
за кои не се обезбедени услуги, за што управиот одбор
ќе донесе посебна одлука за намалување односно за
нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за ТИРЗ.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
„Струмица“ од дел I точка 2 на овој тарифник се врши
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Струмица“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
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од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
„Струмица“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски
развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон
е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Струмица“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон
Корисниците на ТИРЗ „Струмица“ („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 64/16).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.

II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.

Бр.01-323/5
Дирекција за ТИРЗ
27 февруари 2017 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
1056.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за
технолошки 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, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15,
217/15 и 30/16), Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони во име на Владата на Република Македонија
како основач на Технолошката индустриска развојна зона
„Гевгелија“, на 27.2.2017 година го донесе следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА“

IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Гевгелија“ од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Гевгелија“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Гевгелија“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно
член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ „Гевгелија“ од дел I точки 2 и 3 на овој
тарифник.

I

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со износите
за кои не се обезбедени услуги, за што управиот одбор
ќе донесе посебна одлука за намалување односно за
нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за ТИРЗ.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.

Стр. 38 - Бр. 54
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VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Гевгелија” на надоместоци за извршени услуги кон
Корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“ („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 64/16).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр.01-323/6
Дирекција за ТИРЗ
27 февруари 2017 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
1057.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки 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, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Радовиш“, на
27.2.2017 година го донесе следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „РАДОВИШ“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „РАДОВИШ“
I

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.

III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со износите
за кои не се обезбедени услуги, за што управиот одбор
ќе донесе посебна одлука за намалување односно за
нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за ТИРЗ.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Радовиш“ од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Радовиш“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Радовиш“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ „Радовиш“ од дел I точки 2 и 3 на овој
тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Радовиш“ („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 64/16).
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Бр. 54 - Стр. 39

VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр.01-323/7
Дирекција за ТИРЗ
27 февруари 2017 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
1058.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки 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, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15 и 30/16), Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Берово“, на
27.2.2017 година го донесе следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „БЕРОВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „БЕРОВО“
I

никот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со износите
за кои не се обезбедени услуги, за што управиот одбор
ќе донесе посебна одлука за намалување односно за
нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за ТИРЗ.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Берово“ од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Берово“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Берово“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно
член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ „Берово“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корис-

VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Берово“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/16).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр.01-323/8
27 февруари 2017 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.

Стр. 40 - Бр. 54

1059.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки 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, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Скопје 1“, донесе
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“
I
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Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Скопје 1“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 2 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета заради испитување, истражување,
анализирање или тестирање согласно со член 196 точка
8) од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет (5) работни дена.

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени во табелата нема да бидат исполнети,
тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално
со износите за кои не се обезбедени услуги, за што
Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се
обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.

VI
Државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
се ослободуваат од плаќање закупнина од дел I точки
5, 6 и 8 на овој тарифник.
VII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 10/16 ).
VIII
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
Владата на Република Македонија.
Бр.01-323/9
27 февруари 2017 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.
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Бр. 54 - Стр. 41

1060.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки 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, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Скопје 2“, донесе
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“
I

Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Скопје 2“ од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по
избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по
фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Скопје 2“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 2 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Скопје 2“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета заради испитување, истражување,
анализирање или тестирање согласно со член 196 точка
8) од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет (5) работни дена.

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени во табелата нема да бидат исполнети,
тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално
со износите за кои не се обезбедени услуги, за што
Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се
обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.

VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“ („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 10/16 ).
VII
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
Владата на Република Македонија.
Бр.01-323/10
Дирекција за ТИРЗ
27 февруари 2017 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
1061.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки 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, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Кичево“, донесе

Стр. 42 - Бр. 54
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ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“
I

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени во табелата нема да бидат исполнети,
тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално
со износите за кои не се обезбедени услуги, за што
Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се
обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Кичево“ од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Кичево“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Кичево“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета заради испитување, истражување,
анализирање или тестирање согласно со член 196 точка
8) од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Кичево“ од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет (5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/16 ).
VII
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
Владата на Република Македонија.
Бр.01-323/11
Дирекција за ТИРЗ
27 февруари 2017 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
1062.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки 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, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Струга“, донесе

10 мај 2017
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ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СТРУГА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СТРУГА“

Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

I
IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струга“ од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Струга“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Струга“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета заради испитување, истражување,
анализирање или тестирање согласно со член 196 точка
8) од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Струга“ од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени во табелата нема да бидат исполнети,
тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално
со износите за кои не се обезбедени услуги, за што
Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се
обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.

V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет (5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Струга“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/16 ).
VII
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
Владата на Република Македонија.
Бр.01-323/12
27 февруари 2017 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.
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