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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3289.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“
бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Mакедoнија, на седницата, одржана на 18.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари – прозори и врати со алуминиумски рамки, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје, и тоа:

3290.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 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 Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија
и услуги “СТЕНЛЕЈ“ ДООЕЛ Свети Николе, со седиште Плоштад Илинден бр. 21 Свети Николе, за земјоделско земјиште под долгогодишен насад, кое се наоѓа на
КП бр.2159/1 – дел, м.в. Газовица, катастарска култура
плодно земјиште овоштарник, катастарска класа 4, со
површина од 4ха 95ар 14м2, запишано во Имотен лист
бр. 371, за КО Негрево.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 22.2.2040 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за
финансии - Управа за имотно - правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Проценката на Друштвото за услуги Завод за вештачење ДООЕЛ, – Скопје,
бр. ПVI 247/2018 од 22.08.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на движните ствари во износ
од 106.144,00 денари.
Почетна цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 106.144,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6596/1
18 септември 2018 година
Скопје

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

Бр. 44-6862/1
Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3291.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 ), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр.5951, КО
Варош, на ул.„Л.Котески“ и тоа:
- зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 1 кат-ПР,
бр.1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 40 м2 и
- зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 1, кат-ПР,
бр.1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2,во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

- рок на oтплата: една година со вклучен грејс период;
- грејс период: шест месеци и
- начин на отплата: квартално.

Бр. 44-8139/1
Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3292.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2018 година, донесе

Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу Општина Старо Нагоричане и Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.5950, КО Варош на ул. „Л.Котески“ и тоа зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат-ПР, број 1, намена на посебен дел
од зграда СТ, со внатрешна површина од 48м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8143/1
Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3293.
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен долг
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 62/05,
88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 18.9.2018 година. донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ
МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА
РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Старо Нагоричане се задолжува кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со
краткорочен кредит во износ од 5.500.000,00 денари, за
реализација на проектот: „Изградба на мост на култура
– спој на заедничко наследство“.
Член 2
Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука, Општина Старо Нагоричане ќе ги користи
со цел обезбедување на финансиски средства за дополнително финансирање на Проектот од ИПА компонента - прекугранична соработка, под следните услови:
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;

Бр. 44-8312/1
Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3294.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ број 190/17), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 18.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО
ЗА КООРДИНАЦИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ
Член 1
Со оваа одлука се формира Координативно тело за
координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки (во натамошниот текст: Координативното тело).
Член 2
Делокругот на работа на Координативното тело е:
- обезбедување на конзистентност, координација и
следење во постапката на спроведување на рестриктивните мерки;
- информирање на Владата на Република Македонија за спроведените рестриктивни мерки, односно за примената или за прекинот на примената на рестриктивните мерки, по доставени известувања од органите за
спроведување на рестриктивните мерки согласно Законот за рестриктивни мерки.
Член 3
Координативното тело се состои од претседател од
редот на раководни лица од Министерството за надворешни работи, и десет члена од редот на раководни лица од Јавното обвинителство на Република Македонија, Министерството за надворешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Министерството
за финансии, Агенцијата за разузнавање, Царинската
управа, Агенцијата за управување со одземен имот и
Управата за финансиско разузнавање.
Член 4
Стручно - административните работи потребни за
вршење на работата на Координативното тело ги врши
Министерството за надворешни работи.
Член 5
Координативното тело за своето работење донесува
деловник за работа.
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Член 6
Во работата на Координативното тело, по потреба,
претседателот на Координативното тело одлучува да
учествуваат и други претставници од институциите
кои номинирале свои членови, како и претставници од
други институции за да придонесат во работата, во период кој ќе биде определен од Координативното тело.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8479/1
Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3295.
Врз основа на член 11 од Законот за основање на
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015, 39/2016
и 164/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 септември 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ
РАЗВОЈ
1. За вршител на должноста заменик на директорот
на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се именува Авдуљ-Селам Селами.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-8823/1
18 септември 2018 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ

3296.
Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за формирање Комисија за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на
Република Македонија со соседните држави („Службен
весник на Република Македонија” бр. 118/09), министерот за надворешни работи донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И
СЕКРЕТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЧУВАЊЕ,
ОДРЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА
ГРАНИЧНИТЕ ЛИНИИ И ГРАНИЧНИТЕ ОЗНАКИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СОСЕДНИТЕ
ДРЖАВИ
1. Во Решението за именување на претседателот,
членовите и секретарот на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со
соседните држави (,,Службен весник на Република Македонија’’ број 172/17), во точка 2 алинејата 3 се менува и гласи:

„- г-дин Стојче Чоклевски, виш полициски советник во Министерството за внатрешни работи“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 40-15127/10
19 септември 2018 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3297.
Врз основа на член 90 став (3) 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 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ПОДДРШКАТА ОД МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ И ВИСИНАТА НА ПОДДРШКАТА ЗА ПРИФАТЛИВИТЕ
ТРОШОЦИ ПО КОРИСНИК ЗА ПОЕДИНЕЧНА МЕРКА
Член 1
Во Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
124/11, 80/13, 72/14, 88/15, 35/16 и 59/16), по членот 2
се додава нов член 2-а кој гласи:
“Член 2-а
(1) Дополнителни услови за поддршка за економско
здружување на земјоделски стопанства за заедничко
вршење на земјоделска дејност за инвестиции за набавка на земјоделска механизација се следните:
– деловен план за работа на земјоделската задруга
со планирана инвестиција;
– одлука на собранието на земјоделската задруга за
потребната набавка на земјоделска механизација и
– исплата на плати на вработените во земјоделската
задруга за претходната година или за новоформираните земјоделски задруги исплата на последната плата.
(2) Поддршката од став (1) од овој член се реализира преку одобрен деловен план од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, кој треба да ја предвидува потребата за користење на набавената земјоделска механизација за период од пет години од денот на одобрувањето на поддршката.
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(3) Деловниот план од став (1) алинеја 1 од овој
член треба да ги содржи следните елементи:
- преглед на состојбата на земјоделската задруга (човечки, технички, просторни и производни капацитети),
- цел и план за развој на земјоделската задруга со
временска рамка за реализација за период од пет години,
- краток опис за активностите во земјоделството
поврзани со потребата од набавка на земјоделска механизација,
- детален план на неопходни инвестиции, обука за
унапредување на физичкиот потенцијал на земјоделската задруга, потреба од советодавни услуги, привлекување на нови членови и други активности за обука и развој на земјоделската задруга и
- следење на спроведувањето на деловниот план.
(4) Поддршката од став (1) од овој член не ги опфаќа земјоделските задруги кои во претходните јавни повици набавиле земјоделска механизација од ист тип на
инвестиција по овој вид на поддршка од мерката 131
од Програмите за финансиска поддршка на руралниот
развој.
(5) Земјоделските задруги кои во претходните јавни
повици набавиле земјоделска механизација од ист тип
на инвестиција по овој вид на поддршка од мерката 131
од Програмите за финансиска поддршка на руралниот
развој можат да користат друг тип на инвестиција од
земјоделска механизација доколку прикажат зголемување на бројот на членови во земјоделската задруга од
20%.“
Член 2
Во членот 8 став (1) точка в) во алинејата 8 по зборовите „придружни објекти “се додаваат зборовите „и
надоместок за трајна пренамена на шуми и шумско земјиште“.
Член 3
Во членот 9 во ставот (2) износот: „ 6.000.000“ се
заменува со износот: „ 1.000.000“.
Член 4
Членот 12 се менува и гласи:
„(1) Прифатливи трошоци за користење на неповратна финансиска помош од мерките за потикнување
на локален развој во рурални средини се следните:
а) За поддршка за здобивање на знаења и вештини
за подготвување и реализација на стратегии за локален
развој на рурални средини, како и за информирање и
обука на населението за улогата и функцијата на Локалната акциона група (во натамошниот текст: ЛАГ) прифатливи се трошоците за:
– ангажирање на стручни лица/експерти за обука и
едукација на вработените и членовите на ЛАГ (на пример: за добро финансиско управување, подготовка на
проектни апликации, управување со проекти и сл.);
– закуп на објекти, изнајмување на опрема и користење на угостителски услуги за организирање на настани за работата на ЛАГ;

Бр. 178 - Стр. 5

– подготовка и печатење на материјали за спроведување на активности за информирање и обука на населението за работата на ЛАГ;
– учество на членовите на ЛАГ на семинари, работилници, состаноци, студиски посети, вклучително и
настани од националната и европската мрежа за рурален развој;
– креирање на веб-страница на ЛАГ и трошоци за
одржување и
– услуги за преведување и толкување на материјали
и симултан превод на стручни лица/експерти за обука
и едукација на населението за работата на ЛАГ.
б) За воспоставување и работа на ЛАГ прифатливи
се трошоците за:
– закуп и одржување на простории за работа на
ЛАГ;
– набавка на опрема, канцелариски мебел, канцелариски материјали, ИТ опрема и друга опрема за работа
на ЛАГ,
– набавка на услуги за претходна подготовка, спроведување и следење на активностите на ЛАГ и
– управување со проекти и контроли поврзани со
одобрување на проекти.
в) За реализација на стратегии за локален развој на
рурални средини (подготвени од ЛАГ) прифатливи се
трошоците за:
– закуп на објекти/простории и користење на угостителски услуги за одржување на настани во врска со
реализација на стратегии за локален развој на рурални
средини;
– градба и реконструкција на објектите опфатени со
проектите во врска со реализација на стратегии за локален развој на рурални средини;
– набавка на опрема за реализација на проектите во
врска со реализација на стратегии за локален развој на
рурални средини;
– реализација на проекти за: Развој на инфраструктура; Валоризација на природните и културните вредности во руралните средини; Активности за обновување на селата; Поддршка на руралните бизниси за подобрување на економската активност во руралните средини; Активности за млади, социјално исклучени лица
и лица со посебни потреби и активности поврзани со
родова еднаквост; Рурален туризам и активности за диверзификација; Културни и занаетчиски активности;
Активности за производство на обновлива енергија и
Иницијативи поврзани со зачувување на пејзажот и животната средина;
– изработка на студии (за влијание врз животната
средина, за развој на одредени карактеристики на областа и други анализи што треба да се извршат во
врска со спроведување на проекти);
– ангажирање на стручни лица/експерти за подготвување и реализација на проектите и
– подготовка, печатење и публикување на промотивни/маркетинг материјали за реализирани проекти.
(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) од овој член,
изнесува:
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- до 200.000 денари за трошоци за поддршка за здобивање на знаења и вештини за подготвување и реализација на стратегии за локален развој на рурални средини како и за информирање и обука на населението за
улогата и функцијата на ЛАГ;
- до 800.000 денари за воспоставување и работа на
ЛАГ, но не повеќе од 450.000 денари за услуги поврзани работата на ЛАГ, не повеќе од 200.000 денари годишно за закуп и одржување на простории за работа на
ЛАГ и не повеќе од 150.000 денари за набавка опрема,
канцелариски мебел, канцелариски материјали, ИТ опрема и друга опрема за работа на ЛАГ и
- до 800.000 денари за реализација на стратегии за локален развој на рурални средини (подготвени од ЛАГ),
вклучувајќи ги трошоците за експерти ангажирани за подготвување и реализација на проектите, како и трошоци за
подготовка, печатење и публикување на промотивни/маркетинг материјали за реализирани проекти кои не може да
изнесуваат повеќе од 5% од вкупниот износ на проектот.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.02-7394/8
21 септември 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3298.
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 18.9.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Борка Златеска, судија на Основниот суд Тетово, поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 18.9.2018 година.
Бр. 02-1182/2
19 септември 2018 година
Скопје

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

3299.
Согласно член 9 став 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на
РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015,
197/17 и 83/2018), Претседателот на Судскиот совет на
Република Македонија, објавува

ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СУДСКИОТ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА
СУДИИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Изборот на членoви на Судскиот совет на Република Македонија ќе се изврши од редот на судиите во Република Македонија и тоа:
- 1 (еден) член од редот на судиите од Врховниот
суд на Република Македонија;
- 1 (еден) член од редот на судиите од апелационо
подрачје Скопје и од управните судови;
- 1 (еден) член од редот на судиите од апелационо
подрачје Гостивар;
- 1 (еден) член од редот на судиите од апелационо
подрачје Штип и
- 1 (еден) член од редот на судиите припадници на
заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија за целата територија на Република Македонија.
На огласот за избор на членови на Судскиот совет
на Република Македонија од редот на судиите може да
се пријави секој судија кој во моментот на објавувањето на огласот врши судиска функција и кој ги исполнува условите од член 11 од Законот за Судскиот совет на
РМ („Сл.весник на РМ“ бр.60/06), в.в. со член 2 став 2
и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на РМ („Сл.весник на РМ“
бр.61/15).
Кандидатите за членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот. Кон пријавата кандидатите поднесуваат:
- потврда за судиски стаж;
- биографски податоци за стручниот и професионалниот развој;
- оцените за резултатите во работењето за две редовни последователни оценувања издадени од Советот,
- податоци за учество во стручна и професионална
едукација, издадени од Академијата за судии и јавни
обвинители,
- положен тест за интегритет и психолошки тест и
- изјава за која листа се пријавува.
Од страна на Судскиот совет на Република Македонија ќе бидат спроведени психолошки тест и тест за интегритет за кандидатите кои ги немаат положено тестовите. По однос на термините за полагање на тестовите,
кандидатите ќе бидат дополнително известени од Судскиот совет на Република Македонија. Трошоците за
полагање на психолошкиoт тест и тестот за интегритет
паѓаат на товар на кандидатите.
Заинтересираните кандидати, кандидатурата со прилог документи 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 РМ“.
Бр. 02-1282/1
18 септември 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
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3300.
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, 61/2015,
197/17 и 83/2018), објавува
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД БЕРОВО
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) и член 10 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.83/2018).
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 страната на Судскиот совет на Република Mакедонија на следната адреса:http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti.
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. 08-1281/2

Судски совет

18 септември 2018 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
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