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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1800.
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 4 став 3, членот 5 и членот 34 став 1 од Законот за оперативно-техничка агенција („Службен весник на Република Македонија“ број 71/18), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 21 мај 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА
ДИРЕКТОР НА ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКАТА
АГЕНЦИЈА
I. Собранието на Република Македонија објавува
јавен оглас за избор на директор на Оперативно-техничката агенција (во натамошниот текст: ОТА).
II. За директор на ОТА може да биде избрано лице
кое ги исполнува следниве услови:
1) да е државјанин на Република Македонија;
2) да има стекнато најмалку 240 кредити според
ЕКТС, односно VII/1 степен на образование во следниве области: информатика, електротехника, компјутерска техника и информатика, телекомуникационо инженерство, безбедност, компјутерска безбедност, правни
или економски науки и
3) да има минимум десет години работно искуство
по завршување на образованието во областите предвидени во потточката 2) на оваа точка.
III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и документите со кои се докажува исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните
кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 20 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.
IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3401/1
21 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1801.
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 154 став 3
алинеја 2 од Законот за правда за децата („Службен
весник на Република Македонија“ број 148/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана
на 21 мај 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА
ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО
1. Собранието на Република Македонија огласува
дека ќе врши избор на пет члена на Државниот совет
за превенција на детско престапништво.
2. За членови на Државниот совет за превенција на
детско престапништво може да се изберат државјани
на Република Македонија, истакнати научни и стручни
работници кои работат на заштитата на интересите на
децата.

Заинтересираните кандидати до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија" да ги достават: Пријавата за
учество на овој оглас, личната биографија и документите, во оригинал или заверена копија на нотар, со кои
се потврдува дека се истакнати научни и стручни работници кои работат на заштитата на интересите на децата.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3402/1
21 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1802.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членовите 37 став 6
и 38 ставови 1 и 2 од Законот за заштита на личните
податоци („Службен весник на Република Македонија“
број 7/2005, 103/2008, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15,
99/16 и 64/18), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 21 мај 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
I. Собранието на Република Македонија објавува
јавен оглас за избор на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот
текст: Дирекцијата).
II. За заменик директор на Дирекцијата може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен правен факултет;
4) има минимум пет години работно искуство во
областа на правните работи;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. потточки 1), 2),
3) и 4) на оваа одлука, во оригинал или заверена копија
на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок
од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во
„Службен весник на Република Македонија“.

23 мај 2018

Бр. 95 - Стр. 3

IV. Заменик директорот кој ќе се избере по овој оглас е должен најдоцна во рок од една година од денот
на изборот да го исполнат условот од точката II. потточка 5) на оваа одлука за познавање на англискиот јазик и до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија да
достават доказ за негово исполнување.
V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3403/1
21 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1803.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 31 ставови
(3), (4) и (6) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија" број 13/2006, 86/2008, 6/10, 42/14,
148/15, 55/16 и 64/18) Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН
КАРАКТЕР
I. Собранието на Република Македонија објавува
јавен оглас за именување на претседател и два члена на
Комисијата за заштита на правото на слободен пристап
до информации од јавен карактер (во натамошниот
текст: Комисија).
II. За претседател на Комисијата се именува лице
кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен правен факултет;
3) има осум години работно искуство во областа на
информирањето и правните работи;
4) да не е член на политичка партија;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
- АПТИС (АPTIS) најмалку ниво Б2 (B2).
III. За член на Комисијата се именува лице кое ги
исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен правен факултет;
3) има пет години работно искуство во областа на
информирањето и правните работи;
4) да не е член на политичка партија;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
- АПТИС (АPTIS) најмалку ниво Б2 (B2).
IV. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. потточки 1), 2)
и 3) и точката III. потточки 1), 2) и 3) на оваа одлука,
во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието
на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на
објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на
Република Македонија“.
Заинтересираните кандидати, со документите од
ставот 1 на оваа точка треба да достават и лична изјава
заверена на нотар за исполнување на условот од потточка 4) на точките II. и III. од оваа одлука.
V. Претседателот и членовите кои ќе се именуваат
по овој оглас се должни најдоцна во рок од една година
од денот на изборот да го исполнат условот од точката
II. потточка 5 и/или точката III. потточка 5 на оваа одлука за познавање на англискиот јазик и до Комисијата
за прашања на изборите и именувањата на Собранието
на Република Македонија да достават доказ за негово
исполнување.
VI. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3404/1
21 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1804.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 27 ставови (6) и (7) од
Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ број 145/10, 136/11,
41/14, 53/16 и 83/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
I. Собранието на Република Македонија објавува
јавен оглас за именување на претседател и три члена
на Комисијата за заштита на конкуренцијата.
II. За претседател и член на Комисијата за заштита
на конкуренцијата може да биде именувано лице кое ги
исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен од областа на правото и економијата;
4) да има минимум пет години работно искуство во
струката и посебни знаења од областа на конкуренцијата, трговското право, менаџментот и финансиите и
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

Стр. 4 - Бр. 95

23 мај 2018

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
Согласно со членот 27 став (8) од Законот за заштита на конкуренцијата претседателот или еден од членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата кои
се професионално ангажирани во работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата, задолжително
треба да биде дипломиран правник со положен правосуден испит и искуство во струката од најмалку пет години по положувањето на правосудниот испит.
Кандидатите треба да го имаат предвид членот 27
став (9) од Законот за заштита на конкуренцијата којшто се однесува на случаите кои би можеле да доведат
до судир на интереси при вршењето на оваа функција.
III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука,
во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието
на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на
објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на
Република Македонија“.
IV. Претседателот и членовите кои ќе се именуваат
по овој оглас се должни најдоцна во рок од една година
од денот на именувањето да го исполнат условот од
точката II. потточка 5) на оваа одлука за познавање на
англискиот јазик и до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија да достават доказ за негово исполнување.
V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3405/1
21 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1805.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18), Владата на Република Македонија во својство на Собрание
на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржанa на
22.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ
ВО ВРСКА СО ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА
ЗАЛОЖНО ПРАВО НА ИМОТОТ ДЕФИНИРАН СО ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ
БР.1207-35548/3 ОД 7.5.2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на Одборот
на директори на АД за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката – Скопје, во врска со донесувањето на Одлуката за давање согласност за засновање на заложно
право на имотот дефиниран со Договорот за долгорочен кредит бр.1207-35548/3 од 7.5.2018 година, бр.026370/4-2 од 18.5.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5345/1
22 мај 2018 година
Скопје
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Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

contact@slvesnik.com.mk

