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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1682.
Врз основа на членот 153 од Изборниот законик
(„Службен весник на Република Македонија“ број
40/2006, 136/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16,
67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19) и членот 17 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИЦИ
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
I. Се верифицира мандатот на пратениците:
- Александар Филиповски и
- Ѓоко Камчев.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3428/1
11 јуни 2019 година
Скопје

1697.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

Решение за именување директор на
Агенција за национална безбедност
на Република Северна Македонија..
Листа за дополнување на Листата
на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет............
Правилник за поблиските квантитативни и квалитативни критериуми за користење на средства од даночно ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на средствата од даночното ослободување и на Листите на
Национални спортски федерации,
на спортски клубови и на активни
спортисти кои се натпреваруваат во
индивидуални спортови и на други
правни лица кои имаат решение за
вршење на дејност спорт...................
Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на ваучерот за користење на средствата од
даночното ослободување..................
Огласен дел.......................................

Стр.
8
8

8

29
1-96

1683.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 32 од Законот за
слободен пристап до информации од јавен карактер
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 101/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР И НА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за именување на директор и на заменик на директорот на Агенцијата за заштита на правото
на слободен пристап до информации од јавен карактер
(во натамошниот текст: Агенција).
II. За директор и за заменик на директорот на
Агенцијата може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) има високо образование со стекнати најмалку
300 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование од областа на правните науки;
3) има најмалку осум години работно искуство во
областа на информирањето и правните науки;
4) да не било вршител на функција во орган на политичка партија во последните десет години;
5) со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење
на професија, дејност или должност и
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6) 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,
- 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. на оваа одлука,
во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието
на Република Северна Македонија.
За исполнување на условот од точката II. потточка
4) на оваа одлука кандидатот треба да достави и лична
изјава заверена на нотар дека не бил вршител на функција во орган на политичка партија во последните десет години.
IV. Огласот трае 15 дена од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова
Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3430/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

1684.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, членoт 37 ставови 3 и 6 и
членoт 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 Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА
ДИРЕКТОР И НА ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за избор на директор и на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци
(во натамошниот текст: Дирекција).
II. За директор и за заменик директор на Дирекцијата може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Северна 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. на оваа одлука,
во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието
на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова
Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3431/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

1685.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 3 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен
(„Службен весник на Република Македонија“ број
51/11, 148/13, 41/14, 130/14, 53/16 и 11/18), Собранието
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА
ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН
I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за именување на еден член на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен (во натамошниот текст: Државната комисија).
II. За член на Државната комисија се именува 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;
4) има минимум четири години работно искуство
на управни 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 (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
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III. Заинтересираните кандидати 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, треба да ги поднесат до Собранието на
Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник
на Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3432/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

1686.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, и членовите 16, 17 и 18 ставови (1) и (2) и членoт 48 став 2 од Законот за спречување и заштита од дискриминација (*) („Службен весник
на Република Северна Македонија“ број 101/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата
одржана на 11 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за избор на членовите (седум) на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
(во натамошниот текст: Комисија).
При изборот на првиот состав на Комисијата, согласно со Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19) четири члена се избираат со мандат од пет години, а три члена со мандат од три години, со право на еден повторен избор.
II. За член на Комисијата може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
1) да е државјанин на Република Северна Македонија;
2) да има стекнато 240 кредити според ЕКТС или
VII/1 степен на образование и има минимум седум години работно искуство од областа на човековите права
од кои пет години во областа на еднаквост и недискриминација;
3) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна затвор од над
шест месеци или забрана за вршење на професија, дејност или должност;
4) да не е носител на функција во политичка партија.
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 Северна Македонија. За исполнување на
условот од точката II. потточка 4) на оваа одлука кандидатот треба да достави и лична изјава заверена на нотар дека не е носител на функција во политичка партија.

IV. Огласот трае 30 дена од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“, во весниците „Нова
Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“ и на интернет страницата на Собранието на Република Северна
Македонија и на интернет страницата на Комисијата на
сите јазици на заедниците во Република Северна Македонија.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3433/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

1687.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 56 од Законот за високото образование (*) („Службен весник на Република
Македонија“ број 82/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КВАЛИТЕТ ВО
ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
I. Собранието на Република Северна Македонија,
објавува јавен оглас за именување на директор на
Агенцијата за квалитет во високото образование.
II. За директор на Агенцијата за квалитет во високото образование може да биде именувано лице, кое:
1. има завршено најмалку прв и втор циклус на академски студии со најмалку 300 ЕКТС кредити со степен на образование VII А од Националната рамка за
квалификации,
2. има најмалку десет години работно искуство во
областа на високото образование.
III. Заинтересираните кандидати 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, треба да ги поднесат до Собранието на
Република Северна Македонија, во рок од 15 дена од
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова
Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3434/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

1688.
Врз основа на членот 158-ѓ од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11,
112/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16,
83/18 и 198/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НЕПРОФЕСИОНАЛНO АНГАЖИРАН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
I. За непрофесионалнo ангажиран член на Советот
на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување се именува:
- доц. д-р Игор Ивановски, доктор на економски науки од Скопје.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3436/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

1689.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11
јуни 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА,
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 29/19 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/19) во членот 4 точка 4 во алинејата 2
зборовите „15 јуни 2019 година“ се заменуваат со зборовите „31 јули 2019 година“.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4447/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1690.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО СОПИШТЕ ВОН ГРАД,
ОПШТИНА СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско
во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена А4-времено сместување КО Сопиште вон град,
општина Сопиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.234/18).
Член 2
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3928/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1691.
Врз основа на член 17 став (6) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“
бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14,
160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 11 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗМЕНА НА ШУМА И ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА СО ШУМА И ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со оваа одлука се врши размена на шума и шумско
земјиште во сопственост на Република Северна Македонија К.П. бр.1273, место викано Село, со површина од
844м2, заведен во Имотен лист бр.338 КО Нежилово,
катастарска култура шума класа 4 во Општина Велес,
со шума и шумско земјиште во приватна сопственост
во сопственост на Слободан Димовски К.П. бр.1392,
место викано Лаки, со површина од 1204м2, заведен во
Имотен лист бр.58 КО Нежилово, катастарска култура
шума класа 5 во Општина Велес.
Член 2
Договорот за размена на шума и шумско земјиште
од членот 1 на оваа одлука ќе го потпише министерот
за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од
30 дена од денот на влегувањето на сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4416/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1692.
Врз основа на член 49-а став (3) од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА, ГАСНА
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА И ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ И
РЕКРЕАЦИЈА КО САРАМЗАЛИНО, ОПШТИНА
ЛОЗОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на бензиска пумпна станица, гасна електроцентрала
и објекти за спорт и рекреација КО Сарамзалино, Општина Лозово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 217383 м2
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4417/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1693.
Врз основа на член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година,
донесе
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ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ПРЕКУ ФОРМИРАЊЕ НА СОВРЕМЕНА МОДЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА – ПЛАТФОРМА
КАКО ЕФИКАСЕН НОСИТЕЛ НА ХЕЛИКОПТЕРСКИОТ ИТЕН МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (HEMS) И ХЕЛИКОПТЕРСКИТЕ УСЛУГИ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ
И СПАСУВАЊЕ (SAR)
Член 1
Сo започнување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација – платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Северна
Македонија (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR), каде што приватниот партнер ќе користи, управува и одржува постоен објект на
јавна инфраструктура, се обезбедува овозможување на
услуги како:
- Хеликоптерска служба за итна медицинска помош
(HEMS) и
- Потрага и спасување (SAR).
Член 2
Целта која треба да се оствари со доделувањето на
договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за воведување на специјализирана хеликоптерска служба за итна медицинска помош (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR)
е испорака на итна медицинска помош во Република
Северна Македонија и брз транспорт до најблиската соодветна болница.
Член 3
Предмет на постапката за доделување договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за формирање на современа модерна организација – платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Северна Македонија
(HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и
спасување (SAR) е избор на приватен партнер за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кој ќе постави и имплементира хеликоптерска организација со сите потребни лиценци, ќе обезбеди менаџмент за хеликоптерскиот итен медицински
систем и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување и ќе организира наплата на надоместоци, според стандардите и развој и сертификација на местата за
слетување и набавка на воздухоплови.
По потреба, на државните органи и институции,
приватниот партнер, во соработка, координација и согласност со Центарот за обука на пилоти во Касарната
„Страшо Пинџур“ на Меѓународниот аеродром Скопје
да обезбеди користење на потребните капацитети и објекти за регрутирање и обука на соодветен кадар од
државните органи и институции.
Основните услови за доделување на договорот за
воспоставување на јавно приватно партнерство се:
- формирање на современа модерна организација –
платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот
итен медицински систем и хеликоптерските услуги за
заштита и спасување;
- користење, управување и одржување на објектите
за сместување на хеликоптерскиот итен медицински
систем и хеликоптерските услуги за заштита и спасување до нивното предавање на јавниот партнер;
- овозможување пристап до објектите на хеликоптерскиот итен медицински систем и хеликоптерските
услуги за заштита и спасување;
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- партерно – хортикуларно уредување на објектите
на временски период од 8 години, за кое што време приватниот партнер ќе плаќа концесиски надоместок на
јавниот партнер за целиот период, а со што на јавниот
партнер ќе му овозможи обезбедување на јавна услуга
на економски најефикасен начин без оптоварување на
буџетот и без финансиски ризик.
Јавниот партнер ќе обезбеди локација на објектите за
сместување на хеликоптерскиот итен медицински систем
и хеликоптерските услуги за заштита и спасување.
Приватниот партнер е должен да ги врати објектите
на хеликоптерскиот итен медицински систем и хеликоптерските услуги за заштита и спасување со целокупната документација во владение на јавниот партнер, во
рок од 30 дена од денот на престанувањето на важење
на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.
Проценета вредност на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство е 9.000.000,00 евра.
Критериум за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе биде „економски најповолна понуда“.
Времетраењето на договорот за воспоставување на
јавно приватно партнерство ќе изнесува 8 години од денот на влегувањето во сила на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.
Другите услови за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе бидат
утврдени во содржината на тендерската документација.
Член 4
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се спроведе како отворена постапка која ќе заврши со електронска
аукција согласно Законот за јавните набавки.
Член 5
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ја спроведува Комисија за спроведување на постапка за доделување на
договор за воспоставување на јавно приватно партнерство која ќе биде формирана од страна на Владата на
Република Северна Македонија.
Комисијата е должна во рок од 30 дена од денот на
формирањето на Комисијата, да ја изготви тендерската
документација, вклучувајќи ги и нацрт договорот за јавно приватно партнерство и јавниот оглас.
Комисијата ќе го објави јавниот оглас за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, во рок од пет дена од денот на изготвувањето
на тендерската документација.
Член 6
Рокот за спроведување на постапката за доделување
на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство е 120 дена од денот на започнувањето на постапката.
Член 7
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 100 евра во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка
на Република Северна Македонија на денот на објавување на јавниот оглас.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4421/1
11 jуни 2019 година
Скопје

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

1694.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ПРЕКУ ФОРМИРАЊЕ НА СОВРЕМЕНА МОДЕРНА
ОРГАНИЗАЦИЈА – ПЛАТФОРМА КАКО ЕФИКАСЕН НОСИТЕЛ НА ХЕЛИКОПТЕРСКИОТ ИТЕН
МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (HEMS) И ХЕЛИКОПТЕРСКИТЕ УСЛУГИ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ И СПАСУВАЊЕ (SAR)
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапката за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство преку
формирање на современа модерна организација – платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен
медицински систем во Република Македонија (HEMS)
и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување
(SAR) („Службен весник на Република Македонија“
бр.32/2019).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-4422/1
11 jуни 2019 година
Скопје

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

1695.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019) 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, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ
1. Од должноста директор на Казанено – поправна
установа Затвор Скопје се разрешува Ѓоко Котевски,
на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24-3719/2
11 јуни 2019 година
Скопје

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

Стр. 8 - Бр. 120
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1696.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019), Владата на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ
1. За вршител на должноста директор на Казнено поправна установа Затвор Скопје се именува Есад Рахиќ.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24-4511/2
11 јуни 2019 година
Скопје

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

1697.
Врз основа на член 9 од Законот за Агенција за национална безбедност („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.108/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11
јуни 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За директор на Агенцијата за национална безбедност на Република Северна Македонија се именува Виктор Димовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24-4512/1
11 јуни 2019 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

1698.
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за прометот на експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ
“ бр. 30/85, 6/89 и 53/91) кој согласно член 5 став 1 од
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 4/92) е преземен како републички
пропис и (,,Службен весник на Република Македонија“
бр. 12/93, 31/93, 66/07, 86/08 и 148/15), Министерството за внатрешни работи објавува
ЛИСТА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЕКСПЛОЗИВНИТЕ МАТЕРИИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ
Во Листата на експлозивните материи што можат
да се пуштаат во промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/98, 19/01, 46/04, 106/06, 208/15 и
104/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 56/19), во делот I. ,,СТОПАНСКИ ЕКСПЛОЗИВИ“ во точката 59 точката на крајот од реченицата
се заменува со точка запирка и се додаваат три нови
точки 60, 61 и 62, кои гласат:

„60. Стопански емулзивен експлозив “ЕМ-EX“, со
дијaметар на минимален пречник од Ø25мм, производство на компанијата EXTARCO S.A., Република Грција, издаден акт – Одобрение за пуштање во промет,
под број 12.2-18849/2 од 12.03.2019 година;
61. Стопански емулзивен експлозив “ЕМ-EX AL“,
со дијaметар на минимален пречник од Ø25мм, производство на компанијата EXTARCO S.A., Република Грција, издаден акт – Одобрение за пуштање во промет,
под број 12.2-18849/2 од 12.03.2019 година;
62. Стопански емулзивен експлозив EXPLOGEL
200 со дијаметар на експлозивно полнење во патрони
од Ø25мм, осетлив на детонаторска каписла, производство на фирмата ELTEK Hellenic Explosives Technology
LTD, од Гревена, Република Грција, издаден акт –
Одобрение за пуштање во промет, под број 12.219008/2 од 21.03.2019 година.“.
Бр. 13.1.1-44770/1
5 јуни 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

1699.
Врз основа на член 14-г став 18 од Законот за
спортот („Службен весник на Република Македонија”
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13,
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16,
61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија” бр. 98/19), директорот на Агенцијата за млади и спорт донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, НАЧИНОТ
НА БОДУВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ И НА ЛИСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ, НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ И НА
АКТИВНИ СПОРТИСТИ КОИ СЕ НАТПРЕВАРУВААТ ВО ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ И НА ДРУГИ
ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ИМААТ РЕШЕНИЕ ЗА
ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СПОРТ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските
квантитативни и квалитативни критериуми за користење на средствата од даночното ослободување, начинот
на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на средствата од даночното ослободување и на Листите на Национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт.
Член 2
Корисниците на средствата од даночното ослободување по Законот за данокот на добивкa, во смисла на
овој правилник, се групираат согласно олимписки и неолимписки систем на натпревари, и тоа:
- I група: Олимписки спортови, во која спаѓаат националните спортски федерации, спортските клубови
и активните спортисти кои се натпреваруваат во екипни и индивидуални спортови кои се на програмите на
олимписките игри;
- II група: Неолимписки спортови, во која спаѓаат
националните спортски федерации, спортските клубови и активните спортисти кои се натпреваруваат во
екипни и индивидуални спортови кои не се на програмите на олимписките игри;
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- III група: Полиструктурни спортови, во која спаѓаат националните спортски федерации, кои организираат натпревари, активности и манифестации за ученици,
студенти, млади и граѓани од сите возрасти и антропомоторички и моторни способности во олимписки и неолимписки спортови и
- IV група: Новоформирани национални спортски
федерации, кои имаат решение за вршење дејност
спорт и организираат спортски систем и натпревари во
олимписки и неолимписки спортови.
Член 3
Поблиските квантитативни и квалитативни критериуми за користење на средствата од даночното ослободување се остварените индекси и вредности врз основа на
кои се рангираат корисниците од член 2 од овој правилник.
Рангирањето на Националните спортски федерации
се врши врз основа на вреднување на квантитативните
и квалитативните остварувања на Националната спортска федерација по внесени податоци во Образец - В1
„БАРАЊЕ за користење на средствата од даночното ослободување по Законот за данок на добивка од Национална спортска федерација“, кој е даден во Прилог бр.1
и е составен дел на овој правилник.
Согласно внесените податоци за остварувањата за
секоја точка од Образецот од став 2 на овој член, Националната спортска федерација добива одреден број бодови, утврдени во скала на вредности за секоја точка
одделно, кои се собираат.
Вкупниот број на бодови се множи со коефициентот:
- 1 за националните спортски федерации од олимписките спортови;
- 0,60 за националните спортски федерации од неолимписките спортови.
Врз основа на збирот на бодови од сите точки од
Образецот од став 2 на овој член, помножен со коефициентот од став 4 на овој член, се утврдува рангот на
Националната спортска федерација, според кој се доделува ваучер за користење на средства од даночно ослободување.
Минималниот број на бодови за рангирање на Националната спортска федерација изнесува:
- 95 бодови за националните спортски федерации
од олимписките спортови,
- 75 бодови за националните спортски федерации
од неолимписките спортови.
Рангирањето на спортските клубови и другите правни лица кои имаат решение за вршење дејност спорт се
врши врз основа на вреднување на квантитативните и
квалитативните остварувања на спортскиот клуб, односно правното лице по внесени податоци во Образец - В2
„БАРАЊЕ за користење на средства од даночното ослободување по Законот за данок на добивка од спортски
клуб“, кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на
овој правилник.
Согласно внесените податоци за остварувањата за
секоја точка од Образецот од став 7 на овој член, спортските клубови и другите правни лица кои имаат решение за вршење дејност спорт, добиваат одреден број бодови, утврдени во скала на вредности за секоја точка
одделно, кои се собираат.
Вкупниот број на бодови се множи со коефициентот:
- 1 за спортски клуб и правни лица од олимписките
спортови,
- 0,60 за спортски клубови и правни лица од неолимписките спортови.
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Врз основа на збирот на бодови од сите точки од
Образецот од став 7 на овој член, помножен со коефициентот од став 9 на овој член, се утврдува рангот на
спортските клубови и другите правни лица кои имаат
решение за вршење дејност спорт, според кој се доделува ваучер за користење на средства од даночно ослободување.
Минималниот број на бодови за рангирање на
спортските клубови и другите правни лица кои имаат
решение за вршење дејност спорт изнесува:
- 85 бодови за спортски клуб или друго правно лице
кое има решение за вршење дејност спорт, здружен во
националните спортски федерации од олимписките
спортови,
- 65 бодови за спортски клуб или друго правно лице
кое има решение за вршење дејност спорт, здружен во
националните спортски федерации од неолимписките
спортови.
Рангирањето на активните спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови се врши врз основа на вреднување на квантитативните и квалитативните
остварувања на активниот спортист по внесени податоци во Образец - В3 „БАРАЊЕ за користење на средствата од даночното ослободување по Законот за данок на
добивка од активен спортист“, кој е даден во Прилог
бр.3 и е составен дел на овој правилник.
Согласно внесените податоци за остварувањата за
секоја точка од Образецот од став 12 на овој член, активниот спортист кој се натпреварува во индивидуален
спорт добива одреден број бодови, утврдени во скала
на вредности за секоја точка одделно, кои се собираат.
Вкупниот број на бодови се множи со коефициентот:
- 1 за активен спортист кој се натпреварува во олимписките спортови;
- 0,60 за активен спортист кој се натпреварува во неолимписките спортови.
Врз основа на збирот на бодови од сите точки од
Образецот од став 12 на овој член, помножен со коефициентот од став 14 на овој член, се утврдува рангот на
активниот спортист кој се натпреварува во индивидуален спорт, според кој се доделува ваучер за користење
на средства од даночно ослободување.
Минималниот број на бодови за рангирање на активниот спортист кој се натпреварува во индивидуален
спорт во олимписките спортови и неолимписките
спортови изнесува 48 бодови.
Член 4
По извршеното рангирање од член 3 од овој правилник, се изготвуваат официјални Листи на Национални
спортски федерации, на спортски клубови и на активни
спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални
спортови и на други правни лица кои имаат решение за
вршење на дејност спорт кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување, на обрасци кои се печатат на хартија во бела
боја на А4 формат.
Обрасците од став 1 на овој член се дадени во Прилозите бр. 4, 5 и 6 и се составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08-1485/1
28 мај 2019 година
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Директор на Агенцијата
за млади и спорт,
Дарко Каевски, с.р.
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1700.
Врз основа на член 14-г став 5 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр.
29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16,
106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), директорот на Агенцијата за
млади и спорт донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ВАУЧЕРОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавање на ваучерот за користење
на средствата од даночното ослободување по Законот за данокот на добивка.
Член 2
Ваучерот за користење на средствата од даночното ослободување се издава на Образец „Ваучер за користење на средствата од даночното ослободување“, кој се печати на хартија во бела боја на А4 формат, кој е даден
во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Од страна на Централната комисија за евалуација на предлог - листата со која се вреднуваат, верифицираат
и рангираат Националните спортски федерации кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата
од даночното ослободување согласно Законот за спортот и Законот за данокот на добивка се известуваат Националните спортски федерации и правните лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт за подигнување
на ваучерите.
Овластено лице од Националната спортска федерација и правното лице кое има решение за вршење на дејност спорт ги подигнува ваучерите од Агенцијата за млади и спорт најдоцна три дена од денот на добиеното
известување од став 1 на овој член.
Националната спортска федерација треба најдоцна пет дена од денот на подигнувањето на ваучерите, истите да ги достави до спортските клубови и активните спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални
спортови.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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