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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3163.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) и
член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и
30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СТРУМИЦА
И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Во Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во технолошко индустриската
развојна зона Струмица и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/16 и
82/16), членот 2 се менува и гласи:
„Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП бр. 1552/1 со површина од 2
m2, дел од КП бр. 1969/1 со површина од 29.769 m2 , дел од КП бр. 2062/1 со површина од 8.670 m2 и дел од
КП бр. 2502/2 со површина од 33 m2, односно со вкупна површина од 38.474 m2 согласно Имотниот лист
бр.862 за КО Свидовица и Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци (за закуп на градежно земјиште) градежна парцела бр.ГП 1 (2-3) 2 (2-3-4) за КО Свидовица, бр.08-03/3 од
9.5.2016 година, во сопственост на Република Македонија, кое претставува градежно земјиште според Изводот од план бр.4/2016 за КО Свидовица, општина Струмица, односно врз основа на Извод од Архитектонско
урбанистички проект за формирање на градежни парцели во Технолошко индустриската развојна зона Струмица, ГП 1 (2-3) 2 (2-3-4) со намена на градба Г2 – лесна индустрија, ГП 2 (2) со намена Е2 – Комунална инфраструктура – МРС и ГП 2 (3-4) со намена Е2 – Комунална инфраструктура – Трафостаница, КО Свидовица,
во ТИРЗ Струмица – општина Струмица, тех.бр.ПА 145 09/15/2 од февруари 2016 година, издаден од Министерството за транспорт и врски бр. 24-5650/2 од 4.5.2016 година, по извршената измена во Урбанистичкиот
план бр.Н7809, за областа Свидовица, општина Струмица. („Градежното земјиште“).“
Член 2
Во членот 4 став 1 во алинејата 2 зборовите „3.746,2 евра“ се заменуваат со зборовите „3.847,4 евра“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Во рок од 120 дена по денот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, а
врз основа на претходно писмено известување од закуподавачот доставено до закупопримачот во кое е наведена банкарската сметка за уплата, закупопримачот доставува доказ за уплатен износ на сметката на Буџетот на
Република Македонија, во висина од 18.731 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата, кој износ претставува закупнина за градежното
земјиште за првите пет години, како и износ од 506 евра во денарска противредност според средниот курс на
Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата, што претставува усогласување на плаќањето
на закупнината за првите пет години кој закупопримачот ќе го плати во рок од 120 дена од денот на склучувањето на Анекс Договорот бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.“
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5206/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

6 јули 2016
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3164.
Врз основа на член 41 став (7) од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/15, 154/15, 192/15 и 23/16), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.
Член 2
Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Мандатниот платен налог за правно лице, односно трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во
А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-3606/3
28 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.
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3165.
Врз основа на член 40 став (8) од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/14, 154/15, 192/15 и 23/16), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.
Член 2
Мандатниот платен налог за лиценциран застапник е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог 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. 20-3608/3
28 јуни 2016 година

Министер за финансии,

Скопје

м-р Кирил Миноски, с.р.

6 јули 2016
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
3166.
Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска со член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011,
188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 2 и 4 од Правилникот за потребната документација за
добивање на дозвола за работа како овластен акутар („Службен весник на Република Македонија“ бр.
119/2011), одлучувајќи по барањето на лицето Гордана Ивановска за добивање дозвола за работа како овластен актуар, Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР
1. СЕ ИЗДАВА дозвола за работа како овластен актуар на лицето ГОРДАНА ИВАНОВСКА со адреса на
живеење на ул. „29-ти Ноември“ бр. 62/3, Скопје.
2. Ова решение се запишува во Регистарот на лица кои имаат дозвола за работа како овластен актуар што
согласно член 5 од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за работа како овластен
акутар, го води Агенцијата за супервизија на осигурување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.
УП 19-3-326
13 мај 2016 година
Скопје
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