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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1895.
Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уставот
на Република Македонија и членот 3 од Законот на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14 и 196/15), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 5 април 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За членови на Владата на Република Македонија
се избираат:
-Валдет Џафери, за министер кој ќе раководи со
Министерството за правда,
-Дритон Кучи, за министер кој ќе раководи со Министерството за економија,
-Пиштар Лутфиу, за министер кој ќе раководи со
Министерството за образование и наука,
-Ширет Елези, за министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа и
-Башким Амети, за министер кој ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање.
2. За министер без ресор се избира:
-Арбр Адеми,
-Фестим Халили и
-Арлинд Зеќири.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-2075/1
5 април 2016 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

__________

1896.
Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ број
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11), Собранието
на Република Македонија, на седницата одржана на 5
април 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ
ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За заменици на министри во следниве министерства, се именувани:
-Беким Максути, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за одбрана,
-Агим Нухиу, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за внатрешни работи,
-Гзим Беадини, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за финансии и

-Фатон Положани, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-2076/1
Претседател на Собранието
5 април 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Трајко Вељаноски, с.р.
__________
1897.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и
215/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА
УНИЈА, ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
1. За учество во мировната операција на Европската Унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, се испраќа
припадник на Армијата на Република Македонија (во
натамошниот текст: Армијата), доктор во Тимот на
доктори за Role 1 Medical Facilities, во Кампот Бутмир
во Сараево.
2. Припадникот на Армијата од точка 1 од оваа одлука, се испраќа за период од јули 2016 година до декември 2016 година.
3. Финансиските трошоци за транспорт, плати, надоместоци на плати и логистички трошоци на припадникот на Армијата, ги обезбедува Министерството за
одбрана.
4. Подготовките и организацијата за учество во мировната операција, ги врши Министерството за одбрана.
5. По завршување на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-2027/1
4 април 2016 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

1898.
Врз основа на членот 11 од Законот за државната
статистика („Службен весник на Република Македонија“ број 54/97, 21/2007, 51/11, 104/13, 42/14 и 192/15),
Собранието на Република Македониjа на седницата одржана на 4 април 2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА
СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. Се разрешува Елеонора Јовановиќ, на нејзино барање од функцијата член на Советот за статистика на
Република Македонија.
II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се обjави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-2028/1
Претседател на Собранието
4 април 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Трајко Вељаноски, с.р.
__________
1899.
Врз основа на членот 6 алинеја 5 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ број
150/2007 и 100/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ
ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. За член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија се избра:
- проф д-р.Зоран Сулејманов, доктор на правни науки од Скопје.
II. Мандатот на избраниот член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, под точка
I. на оваа одлука, почнува да тече од 21 јуни 2016 година.
III.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-2029/1
4 април 2016 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

1900.
Врз основа на членот 31 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15,192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април
2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА
ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ ВО ОБЛАСТА НА
ЕНЕРГЕТИКАТА
I. За член на Комисијата за решавање на жалби во
областа на енергетиката, се именува:
д-р Башким Зибери, доктор по физика, специјалист
за нуклеарна енергија од с. Радиовце, Тетово.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-2030/1
4 април 2016 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

1901.
Врз основа на членот 31 од Законот за слободен
пристап до информации од јавен карактер („Службен
весник на Република Македонија“ број 13/2006,
86/2008 и 6/10, 42/14, 148/15 и 55/16), Собранието на
Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН
КАРАКТЕР
I. За претседател на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер се именува:
- д-р Ѓорѓи Сламков, доктор на правни науки од с.
Стојаково, Богданци.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-2032/1
4 април 2016 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1902.
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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници" - Скопје, и тоа патничко возило
Шкода Фелиција, регистарска ознака ЅК 718 LG, бр. на
мотор 2829505, брoj на шасија TMBEEA653X0087519,
година на производство 1999.
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Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр.03-942/20 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 17.320,81 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 17.320,81 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".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Бр. 42-2089/22
29 март 2016 година
Скопје

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

1903.
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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници" - Скопје, и тоа товарно возило Застава 50,5 MRK, регистарска ознака ЅК 314-АЅ, бр. на
мотор 785720, бр. на шасија 069686, година на производство 1986.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр. 03-942/11 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 21.455,35 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 21.455,35 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk

Бр. 42-2089/23
29 март 2016 година
Скопје

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

1904.
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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници" - Скопје, и тоа товарно возило Застава 624 NPK, регистарска ознака ЅК 790 KD, бр. на
мотор 126605, бр. на шасија 050567, година на производство 1981.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр. 03-942/22 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 24.304,73 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 24.304,73 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. 42-2089/24
29 март 2016 година
Скопје

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

1905.
Врз основа на член 215 став 1 алинеја 2 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008,
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013,
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014,
88/2015, 192/2015, 6/2016 и 30/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 март
2016 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 65

5 април 2016

ОДЛУКА
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА УПРАВИТЕЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЕКОНОМИЈА – ИДРИЗОВО
ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. Славчо Цветановски се отповикува од должноста
управител на Друштвото за производство, промет и услуги ЕКОНОМИЈА – ИДРИЗОВО ДООЕЛ Скопје, на
негово барање.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“
Бр. 24-2518/2
22 март 2016 година
Скопје

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

1906.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар деловна просторија, во зграда број 1, влез 1, дел од
приземје со површина од 65 м2, која се наоѓа на ул.
„Крсте Мисирков “ бр.1, на КП бр.8887/1, КО Центар
1, запишана во Имотен лист број 9283, сопственост на
Република Македонија.
Член 2
Давањето во закуп на недвижна ствар од член 1 од
оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно
наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото
за судски вештачења број CB – V 36/16 од 25.2.2016
година, во која е процената вкупната вредност на недвижната ствар во износ од 7.639.284,00 денари.
Висината на почетната месечна закупнина изнесува
0,5 % од проценетата вкупна вредност на недвижната
ствар од став 1 на овој член, и истата изнесува
38.191,50 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. 42-3036/1
29 март 2016 година
Скопје

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

1907.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар деловна просторија, во зграда број 1, влез 1, дел од
приземје со површина од 43,38 м2, која се наоѓа на ул.
„Крсте Мисирков“ бр.1, на КП бр.8887/1, КО Центар 1,
запишана во Имотен лист број 9283, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Давањето во закуп на недвижна ствар од член 1 од
оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно
наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото
за судски вештачења број CB – V 36/16 од 25.2.2016
година, во која е процената вкупната вредност на недвижната ствар во износ од 6.644.890,00 денари.
Висината на почетната месечната закупнина изнесува 0,5 % од проценетата вкупна вредност на недвижната ствар од став 1 на овој член, и истата изнесува
33.210,00 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. 42-3037/1
29 март 2016 година
Скопје

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

1908.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 104/13,
27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15 и 129/15 ),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО
СОПСТВЕНОСТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар–Железничко одмаралиште „Смрдлива Вода“ - Гевгелија во сопственост на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје, кое се наоѓа во
Смрдлива Вода-Конско, на КП 485/1 за КО Конско, Гевгелија, запишан во Имотен лист бр. 908, со проценета пазарна
вредност од 2.433.186,00 денари, со намена на зграда и
други објекти Б5-1, со вкупна површина од 278м² и тоа:
- зграда број 239, влез 1, приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 44 м²;
- зграда број 239, влез 1, приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 80 м²;
- зграда број 239, влез 2, приземје, број 2, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 80 м²;
- зграда број 239, влез 3, приземје, број 3, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 74м²;
Проценетата пазарна вредност од став 1 од овој
член претставува вкупна почетна цена за електронско
јавно наддавање.

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 7

Член 2
Се овластува Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Македонски железници - Скопје да ја
води постапката за електронско јавно наддавање и да
склучи договор за продажба на деловниот простор.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2307/1
29 март 2016 година
Скопје

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

1909.
Врз основа на член 21–а став 2 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) Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА
НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПОСТОЕЧКИОТ ТЕАТАР КОМЕДИЈА ПОРАНЕШЕН МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР - ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се поништува постапката за доделување
на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот
Театар Комедија поранешен Македонски народен театар –
Центар во Скопје, објавена со Одлуката за започнување на
постапка за доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на
местото на постоечкиот Театар Комедија поранешен Македонски народен театар – Центар во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 224/15).
Член 2
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект
на местото на постоечкиот Театар Комедија поранешен
Македонски народен театар – Центар во Скопје, се поништува согласно член 169 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки, бидејќи не е поднесена ниту една понуда.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за
доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на
постоечкиот театар Комедија поранешен Македонски народен театар – Центар во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.224/15).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3227/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1910.
Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.
44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 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, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012,
24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015,
145/2015 и 30/2016), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 22 март 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНОТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ „ТОДОР СКАЛОВСКИ-ТЕТОЕЦ“–ТЕТОВО
1. Oд должноста членoви на Училишниот одбор претставници на основачот на Државното музичко училиште „Тодор Скаловски-Тетоец“ – Тетово, поради истек на мандатот се разрешуваат:
- Илија Симјаноски
- Сребра Коцевска и
- Емира Ислами Фанда.
2. За членови на Училишниот одбор – претставници
на основачот на Државното музичко училиште „Тодор
Скаловски-Тетоец“ – Тетово се именуваат:
- Павлина Радическа
- Веле Кироски и
- Анита Алии.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-3133/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1911.
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот
стандард („Службен весник на Република Македонија“
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015 и
30/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 март 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ
„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“-ШТИП
1. Елена Ташкова се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на
Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“Штип.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ – Штип, се именува Горан Карашов.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-3137/1
22 март 2016 година
Скопје

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

Стр. 8 - Бр. 65

5 април 2016

1912.
Врз основа на член 41 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15) и член 150-г став (1) од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14,
188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 5.4.2016 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ
ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ
ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/16), во делот „1. ВОВЕД“, во точката „V. КОФИНАНСИРАЊЕ
НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ“, во став 4, по втората табела, се додава нова табела, која гласи:
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Бр. 65 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 65

5 април 2016
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Бр. 65 - Стр. 11

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”
Бр. 42-3268/1
5 април 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
1913.
Врз основа на член 394 алинеја 7 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и
55/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ВОНРЕДНИОТ ПРЕВОЗ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН ПРЕВОЗ ОД СТРАНА
НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на организација на обезбедувањето на вонредниот превоз и
висината на трошоците поврзани со обезбедување на
вонреден превоз од страна на полициските службеници
на Министерството за внатрешни работи.
Член 2
Обезбедувањето на вонредниот превоз се врши во
зависност од категоријата на патиштата, димензиите на
товарот и возилата со кои се врши вонредниот превоз,
и тоа за:
I. Автопат
1. Автопат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 2.50 до 2.99 метри, висина до
4.10 метри, должина од 16.50 до 20.00 метри и тежина
од 40 до 60 тони, без дополнително обезбедување.
2. Автопат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина од 3.00 до 3.49 метри, висина
од 4.11 до 4.49 метри, должина од 20.01 до 22.00 метри
и тежина од 60.01 до 70.00 тони, обезбедувањето се
врши со едно цивилно возило кое врши обезбедување
на вонреден превоз опремено со жолто ротационо
светло, поставено на кровната конструкција на возилото (во натамошниот текст: цивилно возило).
3. Автопат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина од 3.50 до 3.79 метри, висина
од 4.50 до 4.79 метри, должина од 22.01 до 24.00 метри
и тежина од 70.01 до 80.00 тони, обезбедувањето се
врши со едно цивилно возило од предната страна и едно цивилно возило од задната страна.
4. Автопат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 3.80 до 5.00 метри, висина 4.80
до 5.00 метри, должина од 24.01 до 25.00 метри и тежина од 80.01 до 90.00 тони, обезбедувањето се врши со
едно полициско возило од предната страна и едно цивилно возило од задната страна.

5. Автопат при превоз на товар или возило со
следните димензии: ширина над 5.00 метри, висина
над 5.00 метри, должина над 25.00 метри и тежина
над 90.00 тони, обезбедувањето се врши од предната
и задната страна на возилото со едно полициско возило.
II. Магистрален пат
1. Магистрален пат при превоз на товар или возило
со следните димензии: ширина 2.50 до 2.80 метри, висина 4.10, должина од 16.50 до 19.50 метри и тежина од
40 до 60 тони, без дополнително возило.
2. Магистрален пат при превоз на товар или возило
со следните димензии: ширина 2.81 до 2.99 метри, висина 4.11 до 4.30 метри, должина од 19.51 до 20.50 метри и тежина од 60.01 до 70.00 тони, обезбедувањето се
врши со едно цивилно возило.
3. Магистрален пат при превоз на товар или возило
со следните димензии: ширина 3.00 до 3.49 метри, висина 4.31 до 4.50 метри, должина од 20.51 до 22.00 метри и тежина од 70.01 до 80.00 тони, обезбедувањето се
врши со едно цивилно возило од предната страна и едно цивилно возило од задната страна.
4. Магистрален пат при превоз на товар или возило
со следните димензии: ширина 3.50 до 3.80 метри, висина 4.51 до 5.00 метри, должина од 22.01 до 23.00 метри и тежина од 80.01 до 90.00 тони, обезбедувањето се
врши со едно полициско возило од предната страна и
едно цивилно возило од задната страна.
5. Магистрален пат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина над 3.81 метри,
висина над 5.00 метри, должина над 23.00 метри и
тежина над 90 тони, обезбедувањето се врши од
предната и задната страна на возилото со по едно
полициско возило.
III. Регионален пат
1. Регионален пат при превоз на товар или возило
со следните димензии: ширина 2.50 до 2.70 метри, висина 4.10, должина од 16.50 до 19.00 метри и тежина од
40 до 60 тони, без дополнително обезбедување.
2. Регионален пат при превоз на товар или возило
со следните димензии: ширина 2.71 до 2.99 метри, висина 4.11 до 4.30 метри, должина од 19.01 до 20.00 метри и тежина од 60.01 до 70 тони, обезбедувањето се
врши со едно цивилно возило.
3. Регионален пат при превоз на товар или возило
со следните димензии: ширина 3.00 до 3.30 метри, висина 4.31 до 4.50 метри, должина од 20.01 до 22.00 метри и тежина од 70.01 до 80.00 тони, обезбедувањето се
врши со едно цивилно возило од предната страна и едно цивилно возило од задната страна.
4. Регионален пат при превоз на товар или возило
со следните димензии: ширина 3.31 до 3.50 метри, висина 4.51 до 5.00 метри, должина од 22.01 до 23.00 метри и тежина од 80.01 до 90.00 тони, обезбедувањето се
врши со едно полициско возило од предната страна и
едно цивилно возило од задната страна.
5. Регионален пат при превоз на товар или возило
со следните димензии: ширина над 3.50 метри, висина од 5.00 метри, должина над 23.00 метри и тежина
од 90.00 тони, обезбедувањето се врши од предната
и задната страна на возилото со по едно полициско
возило.

Стр. 12 - Бр. 65

IV. Локален пат
Кај локален пат при превоз на товар или возило се
применуваат истите димензии кои се утврдени како кај
регионалниот пат, но треба да се дефинира маршутата
на движење низ населеното место, како и да се земат во
предвид условите на крајната дестинација на движење.
Член 3
Во случај кога регионалниот и локалниот пат се со
ширина на коловозот помала од 5.50 метри, тогаш
обезбедувањето на вонредниот превоз на товар или возило се врши во посебни услови за вонреден превоз определени во согласноста издадена од страна на Министерството за внатрешни работи.
Член 4
(1) Цивилното возило кое врши обезбедување на
вонреден превоз е опремено со две жолти ротациони
светла, поставени на кровната конструкција, на која е
поставена и табла со текст „ВОНРЕДЕН ПРЕВОЗ“ со
димензии 400 х 600 мм.
(2) Екипажот на цивилниото возило од ставот (1) на
овој член е опремен со заштитна рефлектирачка опрема и сообраќајна сигнализација и тоа:
-заштитна кацига;
-заштитен рефлектирачки елек;
-црвено и зелено знаменце за сигнализирање на
вонредниот превоз;
-средства за комуникации (радио врска или мобилен телефон);
-комплет преносни сообраќајни знаци за обезбедување на вонредниот превоз при непланирани запирања
на коловозот и
-дополнителна опрема за вршење на вонреден превоз.
(3) Скицата за означување на цивилното возило од
ставот (1) на овој член е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
(1) Брзината на движење на цивилното возило од
член 4 од овој правилник се прилагодува согласно условите на патот и не треба да биде поголема од 60
км/ч.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога
обезбедувањето на вонредниот превоз се врши со две
полициски возила брзината на движење треба да биде
до 40 км/ч.
Член 6
Висината на трошоците поврзани со обезбедување
на вонредниот превоз од страна на полициските службеници на Министерството за внатрешни работи опфаќа надоместок на патните трошоци и дневници и надоместок на трошоците за користење на службено моторно возило за обезбедување на вонреден превоз.
Член 7
Под надоместок на патните трошоци и дневници на
полицискиот службеник што врши обезбедување на
вонреден превоз се смета надоместокот на средства за
патни трошоци и дневници што му припаѓаат согласно
прописите врз основа на кои се утврдува надоместокот
на средства за патни трошоци и дневници.
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Член 8
(1) Под надоместок на трошоците за користење
на службено моторно возило за обезбедување на
вонреден превоз се смета цената на чинењето по
поминат километар, зависно од видот, типот и марката на службеното моторно возило користено за
обезбедување.
(2) Во цената на чинењето по поминат километар
спаѓаат трошоците направени за гориво, масло, одржување, каско-осигурување, регистрација и амортизација
на службеното моторно возило.
(3) Цената на чинењето по поминат километар се
пресметува од страна на организационата единица на
Министерството за внатрешни работи што го врши
обезбедувањето.
Член 9
(1) Трошоците поврзани со обезбедувањето на вонредниот превоз се пресметуваат според времето поминато во обезбедување од страна на полицискиот службеник.
(2) Времето поминато во обезбедување се смета
времето од поаѓањето до времето на враќање на полицискиот службеник во организационата единица на
Министерството за внатрешни работи што го врши
обезбедувањето.
(3) Вкупните трошоци за обезбедувањето на вонредниот превоз заедно се пресметуваат, а се искажуваат посебно по секој основ.
Член 10
Висината на вкупните трошоци поврзани со обезбедувањето на вонредниот превоз се утврдуваат од страна на организациската единица на Министерството за
внатрешни работи што го врши обезбедувањето и по
нивното утврдување фактурата за наплата се доставува
до превозникот.
Член 11
Наплатата на трошоците за обезбедување на вонреден превоз од страна на полицијата се врши согласно
одредбите од Законот за полиција и Решението за наплата на трошоци при укажување помош (асистенција)
од страна на полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/13).
Член 12
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на организација на обезбедувањето на вонредниот превоз и висината на трошоците поврзани со обезбедување на вонреден превоз од страна на униформираните полициски
службеници на Министерството за внатрешни работи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
144/07 и 68/12).
Член 13
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 1311-19999/1
29 март 2016 година
Скопје

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

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 65
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1914.
Врз основа на член 39 став (9) од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“
бр. 124/15), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕTO НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СТОРИТЕЛИТЕ НА ПРЕКРШОК И ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ ГЛОБИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК ОД СТРАНА НА ПРЕКРШОЧНИТЕ
КОМИСИИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водењето на евиденцијата за сторителите на
прекршок и за изречените глоби за сторениот прекршок од страна на прекршочните комисии во Министерството за внатрешни работи.
Член 2
(1) Евиденцијата од член 1 од овој правилник содржи шест рубрики:
- реден број на уписот;
- податоци за сторителот на прекршокот (име и презиме, матичен број на граѓанинот на физичкото лице
односно назив и единствен даночен број на правното лице);
- адреса на живеење за физичкото лице односно седиште на правното лице;
- датум на сторување на прекршокот;
- назив на сторениот прекршок и закон во кој истиот е предвиден и
- износот на изречената глоба за сторениот прекршок од страна на прекршочните комисии во Министерството за внатрешни работи.
Член 3
(1) Евиденцијата од член 1 од овој правилник се води:
- хартиено, во укоричена книга (азбучник) со страници со големина А4 формат, на кои се означени буквите од азбуката или
- електронски .
(2) Образецот за евиденцијата од ставот (1) на овој член што се води за физички лица е даден во Прилог
бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.
(3) Образецот за евиденцијата од ставот (1) на овој член што се води за правни лица е даден во Прилог бр.
2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 1311-20000/1
29 март 2016 година
Скопје

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

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 15
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Бр. 65 - Стр. 17

цијата зад учесниците на приредбата, додека од левата

1915.
Врз основа на член 394 алинеја 8 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и

страна на учесниците обезбедувањето може да се врши
и со еден службен мотоцикл на Полицијата.
(2) Во услови на затворен (посебен режим) патен
сообраќај, обезбедувањето на приредбата од страна на

55/16), министерот за внатрешни работи донесе

полициските службеници се врши со по еден службен
ПРАВИЛНИК

патнички автомобил на Полицијата распоредени на

ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕЗ-

крајните точки на патот и определен број на возила

БЕДУВАЊЕТО НА СПОРТСКИ И ДРУГИ ПРИ-

распоредени на секоја крстосница од патот на која се

РЕДБИ НА ПАТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИ-

одвива приредбата.

ТЕ

ПОВРЗАНИ

СО

ОРГАНИЗИРАЊЕ

НА
Член 5

СПОРТСКИ И ДРУГИ ПРИРЕДБИ НА ПАТ ОД
СТРАНА НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА

Полициските службеници на Министерството за

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

внатрешни работи може да преземаат и дополнителни
мерки на обезбедување во зависност од видот и типот

Член 1

на спортската или друга приредба на пат.

Со овој правилник се пропишува начинот на оргаЧлен 6

низација на обезбедувањето на спортски и други приредби на пат и висината на трошоците поврзани со ор-

Одредбите кои се однесуваат на висината на трошо-

ганизирање на спортски и други приредби на пат од

ците утврдени со Решението за наплата на трошоци

страна на полициските службеници на Министерството

при укажување помош (асистенција) од страна на по-

за внатрешни работи.

лицијата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 16/13), се применуваат и при определување на виЧлен 2

сината на трошоците поврзани со обезбедување на

Обезбедувањето на спортски и други приредби на

спортски и други приредби на пат од страна на поли-

пат се врши во услови на отворен (редовен режим) и

циските службеници на Министерството за внатрешни

затворен (посебен режим) патен сообраќај.

работи.
Член 7

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник

(1) Обезбедувањето на спортски и други приредби

престанува да важи Правилникот за начинот на органи-

на пат во услови на отворен (редовен режим) патен со-

зација на обезбедувањето на спортски и други приред-

обраќај се врши од страна на организаторот на приред-

би на пат и висината на трошоците поврзани со органи-

бата или од страна на полициски службеници на Ми-

зирање на спортски и други приредби на пат од страна

нистерството за внатрешни работи.

на униформираните полициски службеници на Минис-

(2) Обезбедувањето на спортски и други приредби
на пат во услови на затворен (посебен режим) патен со-

терството за внатрешни работи („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 161/07).

обраќај се врши од страна на полициски службеници
Член 8

на Министерството за внатрешни работи.

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од деЧлен 4
(1) Во услови на отворен (редовен режим) патен со-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

обраќај, обезбедувањето на приредбата од страна на
полициските службеници се врши со најмалку еден

Бр. 1311-20002/1

Министер

службен патнички автомобил на Полицијата пред учес-

29 март 2016 година

за внатрешни работи,

ниците и еден службен патнички автомобил на Поли-

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 18 - Бр. 65

5 април 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1916.
Врз основа на член 34 став (6) од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/11, 145/15 и 23/16) министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за кредитор на потрошувачки кредит, кредитен посредник-правно лице, трговско друштво и трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорното лице кај кредитор на потрошувачки кредит, одговорното лице
кај кредитен посредник-правно лице, одговорното лице во трговско друштво и одговорното лице во трговец
поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за кредитен посредник-физичко лице и физичко лице е отпечатен на хартија
со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 5
Прекршочниот платен налог за овластеното службено лице на Министерството за економија и овластеното
службено лице од Централниот регистар на Република Македонија е отпечатен на хартија со бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 6
Одредбата од член 5 од овој правилник ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки
кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/16).
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 25-1845/4
28 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 65

5 април 2016

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 65

5 април 2016

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 65

5 април 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА

Член 2
Називот на природната реткост е „Платанови
стебла-Мородвис“.

1917.
Врз основа на член 45-а став (12) од Законот за
средното образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07,
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,10/15, 98/15, 145/15
и 30/16), министерот за образование и наука донесе

Член 3
Природната реткост Платанови стебла-Мородвис
(пет поединечни стебла) се наоѓа во Источен плански
регион во населеното место Мородвис на надморска
висина од 456 метри.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА УЧИЛИШНАТА КОМИСИЈА, ТАЈНОСТА НА МАТЕРИЈАЛОТ
ЗА ЕКСТЕРНО ПРОВЕРУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ПРОВЕРУВАЊЕ НА ТЕСТОВИТЕ ОД УЧИЛИШНАТА
КОМИСИЈА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД ЕКСТЕРНОТО ПРОВЕРУВАЊЕ
НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
Член 1
Во Правилникот за начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот
за екстерно проверување, начинот на проверување на
тестовите од училишната комисија, како и формата и
содржината на извештајот од екстерното проверување
на учениците во средните училишта („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 62/13 и 186/13) во член
11 во ставот 2 зборовите: „до 15 јуни“ се заменуваат со
зборовите: „20 дена од денот на завршувањето на екстерното проверување“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-6393/1
31 март 2016 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Абдилаќим Адеми, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1918.
Врз основа на член 92 став (3) од Законот за заштита на природата (“Службен весник на Република Македонија” бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11,
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), министерот за животна средина и просторно планирање
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАТАНОВИ СТЕБЛА
(PLATANUS ORIENTALIS) - МОРОДВИС ЗА ПРИРОДНА
РЕТКОСТ
Член 1
Се прогласува за природна реткост дендролошкиот
објект Платанови стебла -Мородвис, кои се наоѓаат на
подрачјето на општина Зрновци, КО Мородвис.

Платановите стебла – Мородвис се наоѓаат на
КП бр.2176, КП бр.2181 и КП бр.2182 во КО Мородвис на земјиште сопственост на Република Македонија.
Положбата на петте Платанови стебла - Мородвис
во Државен координатен систем е со следните координати:
Платаново стебло 1

x = 4634 940

y = 617 867

Платаново стебло 2

x = 4634 805

y = 617 965

Платаново стебло 3

x = 4634 800

y = 617 975

Платаново стебло 4

x = 4634 818

y = 617 958

Платаново стебло 5

x = 4634 757

y = 618 002

Член 4
Со природната реткост Платанови стебла - Мородвис управува општина Зрновци, а во име на општината,
градоначалникот на општина Зрновци (во натамошниот текст: градоначалникот).
Член 5
Со цел да се спречи оштетување, уништување и
нагрдување на природната реткост како и извршување
на други активности од страна на физички и правни
лица, со кои директно или индиректно може да се загрози природната реткост, градоначалникот се грижи и
презема активности за чување и одржување на природната реткост Платанови стебла - Мородвис заради
спречување на:
- палење оган во близина на Платановите стебла Мородвис или опожарување;
- сечење и кршење на гранки и кинење на листови;
- оштетување на дрвесината на стеблата;
- поставување на табли и други материјали на стеблата;
- истакнување на соопштенија и друг рекламен материјал на природната реткост;
- расфрлање на отпад и шут во близина на стеблата
и нивната непосредна околина;
- исфрлување на отпадни масла од моторни возила
и отпадни води во близина на корените од Платановите
стебла - Мородвис;
- употреба на хемиски препарати во непосредна
околина на стеблата и

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 25

- вршење на други активности кои можат да придонесат за изменување на визуелниот изглед на стеблата,
ограничување или нарушување на кореновите системи
и нарушување на интегритетот и природниот изглед на
природната реткост.
Заради заштита на природната реткост од опасностите од став 1 на овој член, градоначалникот:
- спроведува заштитно-конзерваторски мерки во соработка со стручни лица/експерти од областа на шумарството и природните науки (миколошки испитувања, премачкување со заштитно-еколошки средства,
поткастрување на гранки и друго) по добиено мислење
од Министерството за животна средина и просторно
планирање;
- спроведува научни истражувања на Платановите стeбла - Мородвис по добиена дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање;
- спроведува континуиран мониторинг на физичката и физиолошката состојба на Платановите стебла –
Мородвис;
- ја означува природната реткост со поставување на
информативна табла на која ќе бидат наведени основните податоци за природната реткост;
- спроведува едукација на локалното население за
потребата од заштита и зачувување на природната реткост и
- врши промоција на природната реткост како туристичка дестинација пред домашната и меѓународната
јавност.
Спроведувањето на активности и дејствија во
непосредната околина на природната реткост Платанови стебла - Мородвис, како што се изградба на пристапни патеки и уредување на места за одмор, како и
спроведување на други активности за уредување и користење на просторот во непосредната околина на природната реткост, се врши по претходно добиено мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање.
Член 6
Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 13-441/4
28 март 2016 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.
__________

1919.
Врз основа на член 7 став (5) од Законот за планински патеки („Службен весник на Република Македонија” бр.38/14 и 146/15), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА, КАКО И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПЛАНИНСКИ
ПАТЕКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината, како и начинот на водење на Регистарот на
планински патеки.
Член 2
Регистарот на планински патеки (во натамошниот
текст: Регистар ) се води во форма на тврдо вкоричена
книга со димензии 430 х 300мм, со поврзани и нумерирани страници. Книгата е со темно сини корици и на
предната страна има натпис со букви со златна боја
“Регистар на планински патеки”.
Странaтa на Регистарот од став 1 на овој член ги
содржи следните податоци:
- реден број;
- име на патеката;
- општина/ни;
- класификација на патеката;
- категоризација на патеката;
- локална или национална патека;
- привремено затворена;
- трајно затворена и
- потпис на службено лице.
Формата и содржината на Регистарот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
На една страна од Регистарот може да се впишуваат
податоци само за еден правен субјект. По пополнување
на страната на Регистарот се отвара нова страна на која
се означува страната на Регистарот од која е извршен
преносот како и бројот на новата страна на Регистарот.
Регистарот се води во пишана и во електронска
форма.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.13-2251/1
17 март 2016 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Стр. 26 - Бр. 65

5 април 2016

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 65

5 април 2016

1920.
Врз основа на член 8 став (5) од Законот за планински патеки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14 и 146/15), министерот за животна средина и просторно планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛАНИНСКА
ПАТЕКА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на елаборатот за воспоставување на планинска патека.
Член 2
Елаборатот за воспоставување на планинска патека (во натамошниот текст: елаборат) се изработува во А-4
формат на хартија во бела боја.
Елаборатот од ставот 1 на овој член содржи:
- назив на елаборатот;
- предлагач на патеката;
- опис на патеката;
- географско простирање со должина на патеката;
- категоризација на патеката согласно со намената и тежината;
- опис на природните живеалишта, растителните и животинските видови и самоникнатите габи на земјиштето преку кое минува планинската патека;
- преглед на туристичкиот интерес на пределот низ кој поминува патеката;
- трошоци за уредување и одржување на планинската патека;
- мапа на планинската патека со просторен приказ;
- други податоци што се значајни за планинската патека;
- датум и место;
- место за печат;
- потпис на службено лице и
- упатство за пополнување на елаборатот за воспоставување на планинска патека.
Формата и содржината на елаборатот од став 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.13-2468/1
28 март 2016 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

5 април 2016
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1921.
Врз основа на член 94 и член 106 од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.
95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето број
УП1 08-26 од 1.3.2016 година на Комерцијална банка АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија на седницата одржана на
ден 28.3.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Во точка 2 од Решението за давање дозвола за
работење со хартии од вредност на Комерцијална
банка АД Скопје – Дирекција за вршење на услуги
со хартии од вредност бр.08-2034/5 од 16.11.2006
година и изменета со Решение бр.УП1 08-29 од
1.4.2010 година, по алинејата з) се додава нова алинеја која гласи:
„ѕ) прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии од вредност.“
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. УП1 08-26
28 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

1922.
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 08-28
од 4.3.2016 година на седницата одржана на ден
28.3.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Виолета Симјановска издадена со Решение бр.
07-1063/4 од 26.6.2006 година од Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Виолета Симјановска се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Виолета Симјановска престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-28
28 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

1923.
Врз основа на член 94 и член 106 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето број УП1 08-29 од 9.3.2016 година
на НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 28.3.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Во Точка 2 од Решението за давање дозвола за
вршење на услуги со хартии од вредност на НЛБ Тутунска банка АД Скопје – Служба за услуги со хартии од
вредност бр.УП1 08-21 од 1.4.2010 година зборовите
„точки а), б), г), д), ѓ), е), ж) и з)“ се менуваат и гласат
„точки а), б), в), г), д), ѓ), е), ж), з), ѕ) и и)“.
После алинеја 8 се додаваат три нови алинеи:
„- управување со портфолио на хартии од вредност
по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии
од вредност и
- вршење на дополнителни услуги за издавачите на
хартии од вредност.“
2. Дозволата за вршење на услугите „управување со
портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка
на индивидуален клиент“ и „вршење на дополнителни
услуги за издавачите на хартии од вредност“ наведени
во член 94 под точките в) и и) од Законот за хартии од
вредност се даваат под услов Народна банка на Република Македонија да даде согласност на НЛБ Тутунска
банка АД Скопје за вршење на наведените финансиски
активности согласно Законот за банките.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-29
28 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

1924.
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 0830 од 9.3.2016 година на седницата одржана на ден
28.3.2016 година го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Ристо Биткоски од Охрид издадена со Решение бр.УП1 08-147 од 8.4.2011 година
од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Ристо Биткоски се обновува за период
од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Ристо Биткоски престанува да важи и
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-30
28 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

1925.
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 08-32
од 10.3.2016 година на седницата одржана на ден
28.3.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Антонио Панев издадена со Решение бр.071061/4 од 26.6.2006 година од Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Антонио Панев се обновува за период од 5 (пет) години од
денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Антонио Панев престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен весник на Република
Македонија.
Бр. УП1 08-32
28 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1926.
Врз основа на член 151 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 0845 од 11.3.2016 година на седницата одржана на ден
28.3.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Сашо Дракуловски од
Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Сашо Дракуловски се дава за период од
5 (пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Сашо Дракуловски престанува да важи и
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-45
28 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

1927.
Врз основа на член 94 и член 106 од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.
95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето број
УП1 08-48 од 23.3.2016 година на Стопанска банка
АД Скопје – Дирекција за работа со хартии од
вредност и брокерско-посреднички услуги, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 28.3.2016 година
донесе
РЕШЕНИЕ
1. Во Точката 2 од Решението за давање дозвола
за работење на Стопанска банка АД Скопје – Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги бр.07-1982/3 од 16.11.2006
година, изменета со Решение бр.УП1 08-23 од
28.4.2010 година и Решение бр.УП1 08-67 од
1.8.2011 година, по алинеја з) се додава нова алинеја која гласи:
„ѕ) прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии од вредност.“
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-48
28 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

1928.
Врз основа на член 94 и член 106 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето број УП1 08-49 од 23.3.2016 година на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
на седницата одржана на ден 28.3.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Во Точката 2 од Решението за давање дозвола за
работење на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје
бр.07-72/9 од 4.4.2008 година, изменета со Решение бр.
07-211/2 од 30.01.2009 година, зборовите „а), ѓ) и е)“ се
менуваат и гласат „а), ѓ), е) и ѕ)“.
После алинеја 3 се додава нова алинеја која гласи:
„- прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии
од вредност“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-49
28 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ѓермо, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Ѓермо.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-4486/1
15 март 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.
__________

1930.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 15.3.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рашче, која е во надлежност на
одржување на Центар за катастар на недвижности
Скопје.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рашче, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Рашче.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-4487/1
15 март 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.
__________

1929.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

1931.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 15.3.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ѓермо, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Тетово.

На ден 15.3.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Побожје, која е во надлежност на
одржување на Центар за катастар на недвижности
Скопје.
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Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Побожје, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Побожје.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-4488/1
15 март 2016 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
__________
1932.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 17.3.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сопиште-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сопиште-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Сопиште-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-4770/1
17 март 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.
__________

1933.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 17.3.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Раотинце, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Раотинце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Раотинце.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-4771/1
17 март 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.
__________

1934.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 23.3.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Туденци, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Туденци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Туденци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-5082/1
23 март 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

Стр. 36 - Бр. 65
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
1935.
Врз основа на член 15 став (6) од Законот за ветеринарно - медицински препарати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/10, 136/11, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ЛИСТА
НА ФАРМАКОЛОШКИ СУПСТАНЦИИ ОДОБРЕНИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА
МЕДИЦИНА (1)
Член 1
Фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина се следните:

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 65

5 април 2016

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 65

5 април 2016

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 65

5 април 2016

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 65

5 април 2016

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 65

5 април 2016
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Бр. 65 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 65

5 април 2016
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Бр. 65 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 65
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Бр. 65 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 65

5 април 2016

5 април 2016

Бр. 65 - Стр. 53

Член 2
Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата за фармаколошки супстанции
одобрени за употреба во ветеринарната медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/15).
Член 3
Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 14-1887/3
28 март 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

Стр. 54 - Бр. 65

5 април 2016
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Бр. 65 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 65
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