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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2405.
Врз основа на член 9-а, став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008,
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 12. 7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надоместок
31.185 литри нафта на Општина Крушево.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Општина Крушево, за реконструкција и тампонирање на полски патишта.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Крушево.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-4589/1
12 јули 2013 година
Скопје

2421.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
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2406.
Врз основа на членовите 11 став (4), 13 став (3), 19
став (6), 20, 21 и 33 од Законот за сметководството за
буџетите и буџетските корисници („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05 и 24/11),
министерот за финансии донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ
КОРИСНИЦИ
Член 1
Во Правилникот за сметководството за буџетите и
буџетските корисници („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/03, 62/06, 8/09 и 175/11), во Прилогот „Годишни стапки за отпис на долгорочните средства за буџетите и буџетските корисници“, во реден
број на група на средства V. Опрема за уредување и за
одржување на канцелариски и други простории, за
вршење на технички, деловни, финансиски и други услуги, оддел 2 по точката ѓ) се додава нова точка е) која
гласи:
„е) мобилни телефони
50“.
Точката е) станува точка ж).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-17397/5
12 јули 2013 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2407.
Врз основа на член 11 став (1) алинеи 13, 14 и 15 од
Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12 и 70/13), министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИСКА ОЗНАКА (БРОЈ НА ШАСИЈА) И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ ОДОБРЕНИЈА
И НА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИСКИТЕ ОЗНАКИ НА ШАСИЈАТА И/ИЛИ
МОТОРОТ НА ВОЗИЛОТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за доделување на
идентификациска ознака (број на шасија) и формата и
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содржината на водење на евиденцијата за издадени
одобренија и на начинот и постапката за обележување
и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
- „возило“ е секое превозно средство наменето за
движење по пат, освен подвижните столови без мотор
за немоќни лица и детските превозни средства;
- „идентификациски ознаки“ се идентификациска
ознака на шасијата (возилото) и идентификациска ознака на моторот;
- „идентификациска ознака на шасијата на возилото“ се фиксни комбинации на знаци што за возилата,
согласно член 20 став (4) од Законот за возила ги доделува Органот за одобрување, односно Министерството
за економија – Биро за метрологија (во понатамошниот
текст: орган за одобрување), за возилата за кои согласно член 4 став (1) на овој правилник ги определува
производителот и за возилата од член 52-а став (4) од
Законот за возила, ги доделува Министерството за
внатрешни работи;
- „идентификациска ознака на моторот“ се фиксни
комбинации на знаци што за моторите, кои ги определуваат призводителите на моторите, односно возилата,
во постапката за одобрување, за оние мотори за кои тоа
не го сторил производителот го доделува органот за
одобрување или Министерството за внатрешни работи,
за регистрирани возила чии што мотори немаат такви
ознаки и
- „WMI код и VIN структура “ се системи на идентификациски броеви кои ги доделува органот за одобрување на производителот на возила при извршена
проценка за подговеност на производителот за производството на возила кој е пријавен во SAE International
– САД за регистрирање согласно стандардите МКС
ISO 3780 (за WMI код) и МКС ISO 3779 (за VIN структура).
Член 3
Одредбите на овој правилник не се применуваат за
мобилни машини, мотокултиватори, велосипеди и запрежни возила.
Член 4
(1) За сериски произведени возила во Република
Македонија, производителот поднесува барање за доделување на WMI код и VIN структура до органот за
одобрување.
(2) Органот за одобрување, врз основа на барањето
од став (1) на овој член на производителот на возила
му доделува WMI код и VIN структура. Согласно доделениот WMI код и VIN структура, производителот на
возила ја определува идентификациската ознака и на
секое произведено возило ја втиснува идентификациската ознака на шасијата на возилото.
Член 5
(1) За уникатно возило произведено во Република
Македонија, производителот на возилото поднесува барање за доделување на идентификациска ознака до ор-
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ганот за одобрување или преку техничка служба која
претходно ќе утврди дали возилото ги исполнува техничките барања за одобрување во Република Македонија.
(2) Органот за одобрување постапува по барањето
од став (1) на овој член и доколку утврди дека се исполнети сите административни и технички барања доделува идентификациска ознака за возилото и по потреба идентификациска ознака за моторот. Идентификациската ознака на возилото на носечката структура
(шасијата) ја втиснува производителот или овластената
техничка служба.
(3) Барањето за доделување на идентификациска ознака (број на шасија) се печати на образец во А4 формат на хартија во бела боја.
(4) Формата и содржината на образецот на барањето од став (3) на овој член се дадени во Прилог кој е
составен дел на овој правилник.
Член 6
(1) На возилата кај кои во постапката на одобрување е утврдено дека:
- идентификациската ознака e оштетена;
- постојат механички зафати на превтиснување на
определени карактери;
- постојат две идентификациски ознаки, а ознаката
со која е произведено е позната и
- возилото нема идентификациска ознака и истата
не е позната,
се спроведува проширена постапка од страна на
техничката служба заради утврдување на идентификациската ознака со помош на сообраќајна дозвола, потврда за сообразност, база на податоци од производителот на возилото или се врши проверка преку соодветните служби од Министерството за внатрешни работи
на Република Македонија.
(2) Техничката служба по спроведената проширена
постапка за утврдување на идентификациската ознака
и техничките барања за одобрување на возилото, поднесува извештај за состојбата на возилото и го доставува до органот за одобрување. Во извештајот се опишува фактичката состојба во однос на идентификациските
ознаки.
(3) За возило од став (1) алинеја 3 на овој член за
кое нема сомнеж во однос на сопственоста, како и во
однос на недозволени дејства поврзани со идентификациските ознаки, органот за одобрување утврдува со
кои идентификациски ознаки истото се одобрува во Република Македонија и доколку е потребно ја задолжува техничката служба да изврши неопходни втиснувања, односно поставување и поништување на идентификациските ознаки.
(4) За возилото од став (1) алинеја 4 од овој член за
кое нема сомнеж во однос на сопственоста, како и во
однос на недозволени дејства поврзани со идентификациските ознаки, органот за одобрување доделува нова
идентификациска ознака и ја задолжува техничката
служба истата да ја втисне, односно да ги постави на
возилото.
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Член 7
За тракторите и тракторските приколки за кои се
спроведува постапката за идентификација согласно
член 52 од Законот за возила, за кои неспорно се утврдени фабричките идентификациски ознаки, а истите
не се втиснати на нивната носечка структура, односно
поставени на моторот, техничката служба до органот за
одобрување доставува извештај со опис на состојбата.
Органот за одобрување одлучува за одобрување на утврдените идентификациски ознаки и издава одобрение
за нивно втиснување, односно поставување кое го извршува овластена техничка служба.
Член 8
(1) За тракторите и тракторските приколки за кои се
спроведува постапката за идентификација согласно
член 52 од Законот за возила, за кои не може да се утврдат фабричките идентификациски ознаки, или пак се
од уникатно производство, а ги исполнуваат основните
технички барања во однос на безбедноста, подносителот на барањето за идентификација, поднесува барање
за доделување на идентификациски ознаки од член 5 на
овој правилник преку техничката служба до органот за
одобрување заедно со извештај за техничката состојба
на тракторот, односно приколката.
(2) Органот за одобрување постапува по барањето
од став (1) на овој член и при исполнетост на административните и техничките барања доделува идентификациски ознаки и ја задолжува техничката служба истите
да ги втисне, односно постави.
Член 9
За возилата кои се регистрирани во Република Македонија а за кои при техничките прегледи или во друга прилика ќе се утврди дека немаат идентификациски
ознаки или истите се оштетени, постапката за утврдување на идентификациските ознаки, согласно Законот
за возила и подзаконските акти ја води Министерството за внатрешни работи, а втиснувањето на идентификациските ознаки на возилото и поставување на идентификациски ознаки на моторот по налог на Министерството за внатрешни работи го врши, овластена техничка служба.
Член 10
Техничката служба по извршувањето на втиснувањето, односно поставувањето на идентификациските
ознаки издава писмена потврда во која го опишува начинот и местото на втиснување, односно поставување
на ознаките.
Член 11
Органот за одобрување води евиденција во електронски облик за издадените одобренија од член 10
став (1) на овој правилник, согласно Уредбата за воспоставување и начин на користење на информацискиот
систем за обработка на податоците во електронски облик и електронски потпис во регистарот на типски и
единечно одобрени возила, системи, составни делови и
самостојни технички единици и опрема.
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Член 12
(1) Идентификациската ознака за возилото треба да
биде втисната на шасијата, рамката или на друга слична структура, по правило на десната страна на возилото, на јасно видливо и достапно место.
(2) Идентификациската ознака за моторот, може да
биде поставена со втиснување, отпечатена на табличка,
или налепница која ќе биде поставена на јасно видливо
и достапно место со помош на метод како што е заковување или лепење.
Член 13
(1) Техничката служба која во постапките за одобрување втиснува или поставува идентификациски ознаки постапува согласно одобрението на органот за одобрување и неговите одлуки за структурата, фонтот, големината и начинот на поставување на ознаките за поставување на идентификациските ознаки треба да се
користи плочка, или налепница. Техничката служба во
потврдата за сообразност на единечно одобрено возило
во делот за забелешки внесува кус опис на начинот и
местото на втиснување, односно поставување на ознаките.
(2) Техничката служба што постапува по налог на
Министерството за внатрешни работи и втиснува или
поставува идентификациски ознаки за поставување на
идентификациските ознаки треба да се користи плочка,
или налепница. Техничката служба издава потврда за
втиснување, односно поставување на идентификациските ознаки во која дава кус опис на начинот и местото
на втиснување, односно поставување на ознаките.
Член 14
Поништување на идентификациска ознака, се врши
со втиснување на знакот „Х“ врз секој знак од идентификациската ознака од овластена техничка служба за
втиснување на идентификациски ознаки.
Член 15
Втиснувањето на идентификациски ознаки го врши
техничката служба овластена според одредбите од членот 15 став (4), точка 2 од Правилникот за единечно
одобрување на возило, или техничка служба овластена
за секторска област за втиснување, односно поставување на идентификациски ознаки според одредбите од
член 15 став (4), точка 3 од Правилникот за единечно
одобрување на возило.
Член 16
Одредбите на членовите 7 и 8 од овој правилник ќе
се применуваат до 30 јуни 2014 година.
Член 17
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 25-3197/4
15 јули 2013 година
Скопје

Министер за економија,
Ваљон Сараќини, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2408.
Врз основа на член 32 став (1) точка 5) и член 234
став (2) од Законот за извршување („Службен весник
на РМ" бр. 35/05, 50/06, 129/06 , 8/08, 83/09, 50/10,
83/10, 88/10, 171/10 и 148/11), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА
ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ
Член 1
Во Правилникот за програмата и начинот на полагање на испитот за извршители (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр.90/05, 142/07 и 79/09), членот 2 се менува и гласи:
,,Испитот за извршители се полага според програма
за полагање на испитот за извршители (во натамошниот текст: Програма), и тоа:
- Програма за полагање на испит за извршители за
кандидати без положен правосуден испит, дадена во
Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник, и
- Програма за полагање на испитот за извршители
за кандидати со положен правосуден испит, дадена во
Прилог број 3, и е составен дел на овој правилник.
Програмите од став 1 на овој член ги опфаќаат
следните области:
- Општествено уредување на Република Македонија, уставно право, управно право и организација на
судство, управата и локалната самоуправа;
- Извршување, парнична постапка, вонпарнична постапка и нотаријат ;
- Кривично право;
- Стварно право, семејно право, наследно право, облигациoно право и катастар на недвижности;
- Трговско право, стечај и финансиско работење.“
Член 2
Во член 5 во ставот 2 по алинеата 1 се додава нова
алинеа 2, која гласи:
,,- доказ за положен правосуден испит, доколку кандидатот го има положено".
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 01 – 2341/4
15 јули 2013 година
Скопје

Министер за правда,
Блерим Беџети, с.р.
ПРИЛОГ БРОЈ 1

ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ БЕЗ ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДЕН ИСПИТ
ОБЛАСТИ:
I. ОПШТЕСТВЕНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, УСТАВНО ПРАВО, УПРАВНО
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВОСУДСТВОТО,
УПРАВАТА И ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
1.УСТАВНО ПРАВО
1. Основни одредби на Уставот на Република Македонија;
2. Темелни вредности на Уставниот поредок и нивната Уставна разработка;

3. Гаранции на основните слободи и права спрема
Уставот (судска и друга заштита, уставност и законитост, институции и средства за нивно обезбедување) и
ограничување на слободите и правата утврдени со
Уставот;
4. Акти на Владата на Република Македонија;
5. Држава управа (уставни принципи, организација
и дејствување);
6. Судство (уставна положба и принципи);
7. Акти на Уставниот суд, нивно правно дејство и
извршување;
8. Европската конвенција за заштита на човековите
права и основни слободи (содржина);
9. Правото на правична судска постапка (член 6 од
ЕКонвенција).
10. Право на почитување на приватниот и семејниот живот (член 8 од ЕКонвенција);
11. Заштита на правото на сопственост (член 1 Протокол 1 од ЕКонвенција).
2. УПРАВНО ПРАВО (УПРАВНА ПОСТАПКА И
УПРАВЕН СПОР)
1. Стварна и месна надлежност според Законот за
управната постапка;
2. Општење на органите и странките (поднесоци,
повикување, записник, разгледување на списите);
3. Решение во управната постапка (орган што го донесува, форма, составни делови и рок за издавање);
4. Делумно, дополнително и привремено решение и
заклучок во управната постапка, исправки во решението;
5. Жалба во управната постапка (право на жалба,
надлежност на органите по жалбата и рок);
6. Менување и поништување на решение во врска
со управен спор и барање за заштита на законитоста,
како и укинување и менување на решение во согласност или по барање на странката, според Законот за управната постапка;
7. Поништување - укинување на решение по право
на надзор според Законот за управната постапка и
правни последици од поништувањето и укинувањето
на решението;
8. Вонредно укинување на решение според Законот
и огласување на решението за ништовно според Законот за управната постапка;
9. Извршување на решение и заклучок во управната
постапка (општи одредби);
10. Извршување на непарични обврски и извршување заради обезбедување и привремен заклучок за обезбедување според Законот за управната постапка;
11. Поим на управен спор, странки во управниот
спор;
12. Поим на управен акт во управен спор;
13. Решавање во управниот спор;
14. Задолжителноста на правосилните пресуди и
нивното извршување според Законот за управните спорови.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВОСУДСТВОТО
1. Изрекување на судски одлуки, нивно дејство, карактер и извршување;
2. Организација на судскиот систем;
3. Државно правобранителство (поим, организација,
надлежност);
4. Адвокатура како јавна служба и услови за вршење на адвокатска дејност.
4. ОРГАНИЗАЦИЈА НА УПРАВАТА И ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
1. Правни акти на органите на управата;
2. Надлежности на единиците на локалната самоуправа;
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3. Акти на единиците на локалната самоуправа и
заштита на локалната самоуправа;
4. Имот и финансирање на локалната самоуправа.
Литература:
- Устав на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/91);
- Амандмани 1 и 2 на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 1/92, 31/98)
- Амандмани од IV - XVIII на Уставот на РМ
("Службен весник на РМ" бр. 91/2001);
- Амандмани од XX-XXX на Уставот на РМ
("Службен весник на РМ" бр. 107/05);
- Уставен закон за спроведување на Уставот на РМ
("Службен весник на РМ" бр. 52/91);
- Деловник на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.70/92);
- Закон за Владата на Република Македонија
("Службен весник на РМ" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07 и 19/08);
- Деловник за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/01, 98/02,
9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07,
30/07, 58/07,105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08,
86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10,
166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11 и 67/13);
- Закон за организација и работа на органите на
државната управа ("Службен весник на РМ" бр. 58/00,
44/02, 82/08,167/10 и 51/11,);
- Закон за општата управна постапка ("Службен
лист на РМ" бр. 38/05, 110/08, и 51/11);
- Закон за управните спорови ("Службен лист на
РМ" бр. 62/06 и 150/10);
- Закон за адвокатурата ("Службен весник на РМ"
бр. 59/02, 60/06, 29/07);
- Закон за судовите ("Службен весник на РМ"
бр.58/06, исправка 62/06 , 35/08 и 150/10);
- Закон за Државното правобранителство ("Службен весник на РМ" бр. 87/07);
- Закон за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр. 5/02);
- Европска конвенција за заштита на човековите
права и основни слободи и протоколите бр. 1, 4, 6, 7 и
11 ("Службен весник на РМ" бр. 11/97).
ЗАБЕЛЕШКА
Задолжително е тековното следење на измените и
дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони,
зошто со денот на нивното објавување во "Службен
весник на Република Македонија" тие стануваат составен дел на испитната програма.
II. ИЗВРШУВАЊЕ, ПАРНИЧНА ПОСТАПКА,
ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА И НОТАРИЈАТ
1. ИЗВРШУВАЊЕ
1. Основни одредби (основа за извршување, надлежност, обем на извршување, редослед на намирување, заштита на должникот).
2. Извршни исправи.
3. Извршување на условни и заемни обврски, алтернативни и факултативни обврски.
4. Средства и предмети за извршување.
5. Поништување на трансакции, повлекување на барањето за извршување и прекин на барањето за извршување.
6. Извршител (услови за именување, именување,
свечена изјава, седиште, легитимација и надзор над работата на извршителите)
7. Извршни дејствија
8. Заменик на извршител и помошник на извршител
9. Дисциплинска одговорност на извршителите
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10. Престанок на функцијата извршител
11. Организација на извршителите
12. Спроведување на извршување.
13. Противизвршување.
14. Одлагање и запирање на извршување.
15. Извршување за наплата на парично побарување
- извршување врз подвижни предмети општо.
16. Извршување за наплата на парично побарувањепопис, процена и пленидба.
17. Извршување за наплата на парично побарувањепродажба на предмети.
18. Извршување за наплата на парично побарувањенамирување на доверителот.
19. Извршување врз парично побарување-изземање
од извршување и ограничување на извршувањето.
20. Извршување врз парично побарување - извршни
дејствија и забрана на побарување.
21. Извршување врз парично побарување-пренос на
побарувања.
22. Извршување врз парично побарување-врз плата
и други парични примања и врз побарување по сметка
кај банка.
23. Извршување врз побарување да се предадат или
испорачаат подвижни предмети или да се предаде недвижност.
24. Извршување врз акции и врз удел во трговско
друштво и врз други имотни права.
25. Извршување врз недвижност -општо.
26. Извршување врз недвижност -изземање, утврдување на вредност.
27. Извршување врз недвижност- продажба на недвижноста.
28. Извршување врз недвижност- намирување на
доверители.
29. Извршување врз недвижност-посебни одредби
за начинот на намирување, делба, престанок на правото на должникот врз продаден стан.
30. Извршување врз недвижност на подрачја каде
не е востановен катастар и извршување на судски пенали.
31. Извршување врз имотот на правни лица заради
наплата на парично побарување- од сметка на должникот, ограничувања и изземања.
32. Извршување врз имотот на правни лица заради
наплата на парично побарување-спрема Република Македонија и врз парично побарување на должникот.
33. Извршување заради остварување на непарично
побарување - предавање и испорака на подвижни предмети и испразнување и предавање на недвижност.
34. Извршување заради остварување на непарично
побарување- обврска на дејствие, трпење или несторување.
35. Враќање на работник на работа; извршување со
запишување на право на јавна книга;давање изјава на
волја.
36. Форма и содржина на налозите, записниците и
другите акти кои ги изготвува извршителот.
37. Форма и начин на водење на евиденција за примените барања кај извршителот.
38. Легитимирање на извршителот- форма, содржина и начин на издавање на легитимациите, употреба на
легитимациите.
39. Користење на податоците за должниците- пристап до нив и начин на употреба.
40. Етички кодекс на однесување за извршителите.
41. Посебната сметка на извршителот и начинот за
нејзино управување.
42. Опрема и простор потребни за работа на извршителот.
43. Тарифа на извршителите.
44. Испит за извршители.
45. Конкурс за извршители.
46. Продажба на предмети за кои не е можна физичка делба.
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47. Средства за обезбедување на побарувања – општо.
48. Засновање на заложно право – хипотека и залог
49. Претходни мерки
50. Привремени мерки
51. Обезбедување со пренос на сопственост на
предмети и пренос на права.
2. ПАРНИЧНА ПОСТАПКА
1. Месна и стварна надлежност.
2. Странки и нивни законски застапник.
3. Полномошници.
4. Јазикот во постапката.
5. Поднесоци - воопшто.
6. Рокови и рочишта.
7. Враќање во поранешна состојба.
8. Записници и донесување на одлуки.
9. Доставување на писмена и разгледување на
списи.
10. Трошоци во постапката.
11. Сопарничари.
12. Учество на трети лица во процесот, учество на
Јавниот обвинител.
13. Замешувач, именување на претходник, известување на трети лица за процесот.
14. Пресуда: поим, содржина, видови на пресуди.
15. Решение.
16. Редовен правен лек, жалба (право на жалба, содржина, причини, постапка, одлуки).
17. Жалба на решение.
18. Ревизија.
19. Повторување на постапката.
3. ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА
1. Уредување на начинот на управување и користење на заеднички предмети.
2. Уредување на односите меѓу етажните сопственици.
3. Делба на заеднички предмети или имот.
4. Уредување на меѓи.
5. Постапка по судски депозит.
6. Постапка за уредување на имотните односи на
брачните другари.
4. НОТАРИЈАТОТ
1. Поим на нотарската служба
2. Службени подрачја
3. Непреземање на службени дејствија
4. Начин на пишување на нотарските исправи
5. Потпишување на нотарски исправи
6. Правни работи за кои е потребен нотарски акт
7. Извршност на нотарскиот акт
8. Содржина на нотарскиот акт
9. Последици од повредата на правилата за составување на нотарскиот акт
10. Потврдување на факти.
11. Солемнизација
Литература:
- Закон за парничната постапка ("Службен весник
на РМ" бр. 79/05,110/08, 83/09 и 116/10);
- Закон за извршување ("Службен весник на РМ"
бр. 35/05, 50/06, 129/06 , 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10,
171/10 и 148/11 );
- Закон за вонпарнична постапка ("Службен весник
на РМ" бр. 9/08).
- Закон за обезбедување на побарувањата ("Службен весник на РМ" бр. 87/07).
- Закон за нотаријатот ("Службен весник на РМ" бр.
55/07, 25/98 , 139/09 и 135/11)
- Правилник за видот, содржината, формата, начинот на водењето и чувањето на актите, уписниците,
книгите и имениците на нотарот, начинот на примање
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и чувањето на нотарските исправи и предметите од
вредност и нивното издавање и преземање, како и преземање на други формални дејствија. ("Службен весник на РМ" бр. 55/10 и 38/12)
- Правилник за формата, начинот на пишување и
одбележување на нотарските исправи и за формата и
начинот на потврдување на фактите и изјавите ("Службен весник на РМ" бр. 55/10)
ЗАБЕЛЕШКА
Задолжително е тековното следење на измените и
дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони,
зошто со денот на нивното објавување во "Службен
весник на Република Македонија" тие стануваат составен дел на испитната програма.
III. КРИВИЧНО ПРАВО
ОПШТ И ПОСЕБЕН ДЕЛ
1. Кривични санкции и ограничување во извршувањето на кривичните санкции.
2. Кривично дело; од мало значење;нужна одбрана;крајна нужда
3. Кривична одговорност; Пресметливост; Умисла;
Небрежност
4. Стварна заблуда; правна заблуда
5. Подготвување;Обид;Неподобен обид;
6. Соизвршителство;Поттикнување;Помагање
7. Кривична одговорност на правно лице
8. Парична казна
9. Извршување на паричната казна
10. Конфискација на имот, имотна корист и одземање на предмети
11. Застареност на извршување на казната
12. Амнестија и помилување
13. Присилба
14. Противправно лишување од слобода
15. Малтретирање во вршење на службата
16. Нарушување на неповредливост на домот
17. Противзаконито вршење претрес
18. Повреда на тајноста на писма или други пратки
19. Неовластено објавување на лични записи
20. Злоупотреба на лични податоци
21. Спречување на пристап кон јавен информатички систем
22. Неовластено откривање тајна
23. Неовластено прислушкување и тонско снимање
24. Неовластено снимање
25. Повреда на правото на поднесување на правно
средство
26. Повреда на угледот на Република Македонија и
излагање на подбив на македонскиот народ и припадници на заедниците;Повреда на угледот на судот
27. Неплаќање на издршка; Повреда на семејни обврски
28. Затајување;послужување
29. Одземање на моторно возило; Одземање туѓи
предмети
30. Оштетување туѓи предмети;Оштетување туѓи
права и оштетување на станбени и деловни згради и
простории
31. Незаконито вселување
32. Измама; Осигурителна измама ;Измама при работењето со хартии од вредност
33. Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем;компјутерска измама
34. Злоупотреба на довербата ; Оштетување или
повластување на доверители
35. Неовластено примање подароци; примање поткуп; давање поткуп; противзаконито посредување
36. Изнуда; уцена
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37. Даночно затајување;фалсификување или уништување деловни книги ;фалсификување службена исправа; фалсификување исправа; компјутерски фалсификат; посебни случаи на фалсификување исправи
38. Оддавање и неовластено прибавување деловна
тајна; злоупотреба на службената положба и овластување; несовесно работење во службата
39. Проневера во службата; измама во службата;
послужување во службата
40. Оддавање службена тајна; злоупотреба на
државна, службена или воена тајна
41. Противзаконита наплата и исплата; противправно присвојување на предмети при претрес или во постапка на извршување
42. Непријавување подготвување на кривично дело;
непријавување кривично дело или сторител; лажно
пријавување на кривично дело
43. Поднесување на лажни докази; давање лажен
исказ; спречување на докажување
44. Повреда на тајноста на постапката
45. Неизвршување на судска одлука
46. Употреба на исправа со невистинита содржина
47. Спречување службено лице во вршење на службено дејствие; напад на службено лице при вршење работи на безбедноста
48. Симнување и оштетување на службен печат или
знак; Одземање или уништување службен печат или
спис
49. Лажно претставување.
Литература:
- Кривичен законик ("Службен весник на РМ" бр.
37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08,
139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12,
55/13 и 82/13 );
- Закон за прекршоците ("Службен весник на РМ"
62/06 и 51/11);
- Закон за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 2/06 и 57/10).
ЗАБЕЛЕШКА:
Задолжително е тековното следење на измените и
дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони,
зошто со денот на нивното објавување во "Службен
весник на Република Македонија" тие стануваат составен дел на испитната програма.
IV. СТВАРНО ПРАВО, СЕМЕЈНО ПРАВО, НАСЛЕДНО ПРАВО, ОБЛИГАЦИИ И КАТАСТАР
1. СТВАРНО ПРАВО
1. Правна и деловна способност на физичките и
правните лица.
2. Поим на ствари и поделба на ствари.
3. Право на сопственост - носители и предмет на
правото на сопственост.
4. Правниот режим на добрата во општа употреба
5. Сосопственост и заедничка сопственост.
6. Етажна сопственост - поим и содржина.
7. Права, обврски и заемни односи на сопствениците на посебни делови од згради
8. Стекнување на право на сопственост врз основа
на правно дело на подвижна и недвижна ствар и начин.
9. Стекнување на сопственост со: создавање на нова
ствар, мешање, спојување и градење.
10. Стекнување на сопственост со одржувачка.
11. Стекнување сопственост со сеење и садење растенија, плодови, припојување и таложење, корито на
водотек, создавање на остров.
12. Стекнување на сопственост со присвојување
подвижни ствари, напуштени ствари, изгубена ствар и
наоѓач, скриено богатство и културно добро.
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13. Стекнување сопственост со наследување и одлука на државен орган.
14. Престанок на правото на сопственост.
15. Право на службеност - поим, стекнувања, содржина и престанок.
16. Службеност: - Поим и видови на лична службеност.
17. Право на залог -хипотека; рачен залог.
18. Владение - поим, содржина, видови, заштита.
19. Право на домување - поим, стекнување, содржина и престанок.
20. Градежно земјиште. – носител на права, предмет, содржина
21. Државна сопственост на земјоделското и шумско земјиште - носител, предмет и содржина..
22. Тапија и таписки книги, интабулациони книги.
2. НАСЛЕДНО ПРАВО
1. Законски наследници - наследни редови.
2. Наследни права на посвоениците и лица што живеат во трајна заедница.
3. Наследни права на брачниот другар и родителите.
4. Легати.
5. Извршување на тестаментот и отповикување на
тестаментот.
6. Преминување на оставината врз наследниците и
одговорност на наследникот за долговите на оставителот.
7. Делба на наследство - право на делба, управување, користење и располагање и право на наследниците што живееле со оставителот и обврска за заштитување на наследниците.
3. СЕМЕЈНО ПРАВО
1. Полноважност на брак; права и должности на
брачните другари,
2. Престанок на бракот - поништување, развод на
брак.
3. Имотни односи на брачните другари, на вонбрачните другари и на родителите и децата.
4. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
1. Време и место на склучување на договор
2. Застапувања - воопшто за застапувањата.
3. Застапување - полномошно, деловно полномошно, овластување на трговскиот патник и на лица
кои обавуваат одредени работи.
4. Предизвикување на штета - општи принципи (основ на одговорност, поим на штета ),
5. Одговорност за штета, општи начела, вина, одговорност за друг.
6. Надомест на материјална штета.
7. Стекнување без основ.
8. Работоводство без налог.
9. Хартии од вредност - поим, битни елементи, видови, електронски запис и настанување на обврската.
10. Остварување на правата од вредносни хартии и
пренесување на хартии од вредност.
11. Исполнување на обврските од хартии од вредност.
12. Затезна камата.
13. Договорна камата.
14. Побивање на должникови правни дејствија.
15. Право на здржување
16. Престанување на обврските со исполнување
17. Задоцнување на должникот и доверителот.
18. Престанок на обврските со пребивање и отпуштање на долг
19. Престанок на обврските со новација, соединување и невозможност за исполнување.
20. Застареност, поим, време, застој и прекин.
21. Парични обврски
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22. Обврски со повеќе предмети - алтернативни обврски.
23. Обврски со повеќе предмети - факултативни обврски.
24. Обврски со повеќе лица - солидарни обврски деливи и неделиви.
25. Солидарност на должниците
26. Солидарност на доверителите
27. Цесија.
28. Промена на должникот - преземање на долг:
пристапување кон долг: преземање на исполнување.
29. Право на првенствено купување - законски, договорно.
30. Правниот промет на недвижности.
31. Продажба на станови и семејни станбени згради
во државна сопственост.
32. Средства за осигурување на обврските - гаранција (емство).
33. Договор за продажба.
34. Договор за посредување.
35. Договор за отстапување на имот за време на живот.
36. Договор за издршка.
37. Договор за дар.
5. ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
1. Запишување на правата на недвижностите.
2. Катастар на недвижностите
3. Правата и должностите на надлежните органи и
служби во однос на користењето на податоците од катастарот на недвижностите и земјиштето.
4. Кои права се запишуваат во катастарот на недвижностите.
5. Реални товари.
6. Лични ограничувања.
7. Евидентирање на бесправно изградените објекти
8. Повреда на правото на недвижностите при уписот и заштита на правата со тужба.
9. Видови на запишување на правата на недвижностите.
10. Основи на запишување на права на недвижност.
11. Излагање на јавен увид (Запишување на права
по службена должност)
12. Поединечно запишување на права на недвижности
13. Приватизација на градежно земјиште.
14. Изготвување на катастар на недвижности.
15. Катастарски план и катастарски операт во катастар на недвижности.
16. Катастарски план и катастарски операт во катастар на земјиште.
17. Збирка на исправи
18. Права и должности на носителите на правата на
недвижностите.
19. Право на првенствено запишување на правото
на недвижноста.
20. Правно дејство на запишување на правото на
недвижноста.
Литература:
- Закон за облигационите односи ("Службен весник
на РМ" бр. 18/2001, 78/2001, 04/2002, 59/2002, 05/2003,
84/2008 , 81/2009 и161/09);
- Закон за сопственост и други стварни права
("Службен весник на РМ" бр. 18/2001, 92/2008,
139/2009 и 35/10);
- Закон за наследување ("Службен весник на РМ"
бр. 47/96);
- Закон за семејството ("Службен весник на РМ" бр.
80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10,
39/12 и 44/12);
- Закон за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр. 55/13);
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- Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост ("Службен весник на
РМ" бр. 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/11 и
51/11),
- Закон за градежното земјиште ("Службен весник
на РМ" бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13 );
- Закон за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија("Службен весник
на РМ" бр. 2/94);
- Закон за договорен залог ("Службен весник на
РМ" бр. 5/2003, 4/2005, 87/2007, 51/11 и 74/12 );
- Закон за супервизија на осигурување ("Службен
весник на РМ" бр 27/2002, 79/2007, 88/2008 , 67/10 ,
112/11, 30/12-пречистен текст)
- Закон за домување ("Службен весник на РМ" бр.
99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12 и 55/13);
- Закон за хартии од вредност ("Службен весник на
РМ" бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11 и
13/13);
- Закон за висината на стапката на затезната камата
("Службен весник на РМ" бр. 65/92 и 70/93);
- Закон за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12 и 79/13 );
- Закон за водите ("Службен весник на РМ" бр. број
87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 44/12 и 23/13);
- Закон за здруженија и фондации ("Службен весник на РМ" бр. 52/10 и 135/11);
- Закон за денационализација ("Службен весник на
РМ" бр. 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/10, 171/10
и 55/13);
- Закон за концесии и јавно приватно партнерство
("Службен весник на РМ" бр. 6/12).
ЗАБЕЛЕШКА:
Задолжително е тековното следење на измените и
дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони,
зошто со денот на нивното објавување во "Службен
весник на Република Македонија" тие стануваат составен дел на испитната програма.
V. ТРГОВСКО ПРАВО, СТЕЧАЈ И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
1. ТРГОВЕЦ, ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ, ТРГОВСКИ
ДРУШТВА, СТРАНСКО ТРГОВСКО ДРУШТВО И
СТРАНСКИ ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ
1.Трговец (поим и видови)
2. Трговец-поединец (општо)
3. Трговски друштва (поим, форма и одговорност за
обврските).
4. Трговски регистар
5. Престанок на ДОО.
6. Акционерско друштво и акции (поим, видови и
издавање).
7. Престанок на акционерското друштво.
8. Преобразба на друштво од една во друга форма
на друштво.
9. Присоединување, спојување и поделба на друштвото (општо).
10. Ликвидација на друштвото.
11. Тајно друштво.
12. Странско трговско друштво и странски трговецпоединец.
2. СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА
1. Стечај (општо за стечајот).
2. Стечаен управник.
3. Отварање на стечајна постапка.
4. Правните последици од отварањето на стечајната
постапка.
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5. Стечајна маса.
6. Заклучување на стечајната постапка.
7. Впаричување на имот.
3. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
ПЛАТЕН ПРОМЕТ
1. Носители на платен промет
2. Учесници во платниот промет
3. Вршење на работи на платен промет
4. Платни инструменти
5. Извршување на присилна наплата.

РМ

ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ
1. Дефиниции и поими од девизното работење
2. Трансакции и трансфери
3. Тековни трансакции
4. Капитални трансакции
5. Плаќања и трансфери
6. Вложување на нерезиденти во недвижности во

7. Издавање и воведување на странски хартии од
вредност во РМ, вложување на нерезиденти во хартии
од вредност во РМ
8. Депозитни работи
9. Плаќање и трансфери
10. Известувања.
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
1. Основање и организација
2. Делокруг на работа-внесување и чување на податоци
3. Користење на податоци и надоместок за нивно
користење
4. Односи на Централен регистар со другите регистри и нивните корисници
5. Централен депозитар за хартии од вредност.
Литература
- Закон за стечај ("Службен весник на РМ" бр.
55/97, 53/00, 37/02, 17/04, 47/11 и 79/13).
- Закон за трговските друштва ("Службен весник на
РМ" бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12 и 70/13).
- Закон за платниот промет („Сл.весник на РМ“ бр.
113/2007, 22/2008, 159/2008, 133/2009, 145/10, 35/11,
11/12 и 166/12)
- Закон за девизно работење („Сл. весник на РМ“
бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 81/2008, 24/11
и 135/11)
- Закон за Централен регистар („Сл. весник на РМ“
бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008 и 35/11 )
- Упатство за формата и содржината на платните
инструменти за вршење на платен промет во земјата
(„Сл. весник на РМ“ бр. 161/07, 56/08, 114/08, 149/08,
165/08, 95/09, 18/11 и 77/12)
- Одлука за вршење на платен промет во странство
(„Сл. весник на РМ“ 53/02).
ЗАБЕЛЕШКА:
Задолжително е тековното следење на измените и
дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони,
зошто со денот на нивното објавување во "Службен
весник на Република Македонија" тие стануваат составен дел на испитната програма.
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ПРИЛОГ БРОЈ 3
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ СО ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДЕН ИСПИТ
ОБЛАСТИ:
I. ОПШТЕСТВЕНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, УСТАВНО ПРАВО, УПРАВНО ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВОСУДСТВОТО, УПРАВАТА И ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
1.УСТАВНО ПРАВО
1. Гаранции на основните слободи и права спрема
Уставот (судска и друга заштита, уставност и законитост, институции и средства за нивно обезбедување) и
ограничување на слободите и правата утврдени со
Уставот;
2. Европската конвенција за заштита на човековите
права и основни слободи (содржина);
3. Правото на правична судска постапка (член 6 од
ЕКонвенција).
4. Право на почитување на приватниот и семејниот
живот (член 8 од ЕКонвенција);
5. Заштита на правото на сопственост (член 1 Протокол 1 од ЕКонвенција).
2. УПРАВНО ПРАВО (УПРАВНА ПОСТАПКА И
УПРАВЕН СПОР)
1.Решение во управната постапка (орган што го донесува, форма, составни делови и рок за издавање);
2. Извршување на решение и заклучок во управната
постапка (општи одредби);
3.Извршување на непарични обврски и извршување
заради обезбедување и привремен заклучок за обезбедување според Законот за управната постапка;
4. Задолжителноста на правосилните пресуди и
нивното извршување според Законот за управните спорови.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВОСУДСТВОТО
1. Изрекување на судски одлуки, нивно дејство, карактер и извршување;
2. Државно правобранителство (поим, организација,
надлежност);
4. ОРГАНИЗАЦИЈА НА УПРАВАТА И ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
1. Имот и финансирање на локалната самоуправа.
Литература:
- Устав на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/91);
- Амандмани 1 и 2 на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 1/92, 31/98)
- Амандмани од IV - XVIII на Уставот на РМ
("Службен весник на РМ" бр. 91/2001);
- Амандмани од XX-XXX на Уставот на РМ
("Службен весник на РМ" бр. 107/05);
- Уставен закон за спроведување на Уставот на РМ
("Службен весник на РМ" бр. 52/91);
- Деловник на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.70/92);
- Закон за Владата на Република Македонија
("Службен весник на РМ" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07 и 19/08);
- Деловник за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/01, 98/02,
9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07,
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30/07, 58/07,105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08,
86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10,
166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11 и 67/13);
- Закон за организација и работа на органите на
државната управа ("Службен весник на РМ" бр. 58/00,
44/02, 82/08,167/10 и 51/11,);
- Закон за општата управна постапка ("Службен
лист на РМ" бр. 38/05, 110/08, и 51/11);
- Закон за управните спорови ("Службен лист на
РМ" бр. 62/06 и 150/10);
- Закон за адвокатурата ("Службен весник на РМ"
бр. 59/02, 60/06, 29/07);
- Закон за судовите ("Службен весник на РМ"
бр.58/06, исправка 62/06 , 35/08 и 150/10);
- Закон за Државното правобранителство ("Службен весник на РМ" бр. 87/07);
- Закон за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр. 5/02);
- Европска конвенција за заштита на човековите
права и основни слободи и протоколите бр. 1, 4, 6, 7 и
11 ("Службен весник на РМ" бр. 11/97).
ЗАБЕЛЕШКА
Задолжително е тековното следење на измените и
дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони,
зошто со денот на нивното објавување во "Службен
весник на Република Македонија" тие стануваат составен дел на испитната програма.
II. ИЗВРШУВАЊЕ, ПАРНИЧНА ПОСТАПКА,
ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА И НОТАРИЈАТ
1. ИЗВРШУВАЊЕ
1. Основни одредби (основа за извршување, надлежност, обем на извршување, редослед на намирување, заштита на должникот).
2. Извршни исправи.
3. Извршување на условни и заемни обврски, алтернативни и факултативни обврски.
4. Средства и предмети за извршување.
5. Поништување на трансакции, повлекување на барањето за извршување и прекин на барањето за извршување.
6. Извршител (услови за именување, именување,
свечена изјава, седиште, легитимација и надзор над работата на извршителите)
7. Извршни дејствија
8. Заменик на извршител и помошник на извршител
9. Дисциплинска одговорност на извршителите
10. Престанок на функцијата извршител
11. Организација на извршителите
12. Спроведување на извршување.
13. Противизвршување.
14. Одлагање и запирање на извршување.
15. Извршување за наплата на парично побарување
- извршување врз подвижни пред-мети општо.
16. Извршување за наплата на парично побарувањепопис, процена и пленидба.
17. Извршување за наплата на парично побарувањепродажба на предмети.
18. Извршување за наплата на парично побарувањенамирување на доверителот.
19. Извршување врз парично побарување - изземање од извршување и ограничување на извршувањето.
20. Извршување врз парично побарување - извршни
дејствија и забрана на побарување
21. Извршување врз парично побарување-пренос на
побарувања
22. Извршување врз парично побарување-врз плата
и други парични примања и врз по-барување по сметка
кај банка
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23. Извршување врз побарување да се предадат или
испорачаат подвижни предмети или да се предаде недвижност.
24. Извршување врз акции и врз удел во трговско
друштво и врз други имотни права.
25. Извршување врз недвижност -општо.
26. Извршување врз недвижност -изземање, утврдување на вредност
27. Извршување врз недвижност- продажба на недвижноста.
28. Извршување врз недвижност- намирување на
доверители.
29. Извршување врз недвижност-посебни одредби
за начинот на намирување, делба, престанок на правото на должникот врз продаден стан
30. Извршување врз недвижност на подрачја каде
не е востановен катастар и извршување на судски пенали.
31. Извршување врз имотот на правни лица заради
наплата на парично побарување- од сметка на должникот, ограничувања и изземања.
32. Извршување врз имотот на правни лица заради
наплата на парично побарување-спрема Република Македонија и врз парично побарување на должникот.
33. Извршување заради остварување на непарично
побарување - предавање и испорака на подвижни предмети и испразнување и предавање на недвижност.
34. Извршување заради остварување на непарично
побарување- обврска на дејствие, трпе-ње или несторување.
35. Враќање на работник на работа; извршување со
запишување на право на јавна книга;да-вање изјава на
волја.
36. Форма и содржина на налозите, записниците и
другите акти кои ги изготвува извршителот.
37. Форма и начин на водење на евиденција за примените барања кај извршителот
38. Легитимирање на извршителот- форма, содржина и начин на издавање на легитима-циите, употреба на
легитимациите.
39. Користење на податоците за должниците- пристап до нив и начин на употреба.
40. Етички кодекс на однесување за извршителите.
41. Посебната сметка на извршителот и начинот за
нејзино управување.
42. Опрема и простор потребни за работа на извршителот.
43. Тарифа на извршителите.
44. Испит за извршители.
45. Конкурс за извршители.
46. Продажба на предмети за кои не е можна физичка делба.
47. Средства за обезбедување на побарувања – општо.
48. Засновање на заложно право – хипотека и залог
49. Претходни мерки
50. Привремени мерки
51. Обезбедување со пренос на сопственост на предмети и пренос на права.
2. ПАРНИЧНА ПОСТАПКА
1. Месна и стварна надлежност.
2. Странки и нивни законски застапник.
3. Полномошници.
4. Јазикот во постапката.
5. Доставување на писмена и разгледување на
списи.
6. Пресуда: поим, содржина, видови на пресуди.
7. Решение.
9. ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА
1.Уредување на начинот на управување и користење на заеднички предмети.
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2.Уредување на односите меѓу етажните сопственици.
3.Делба на заеднички предмети или имот.
3. Постапка за уредување на имотните односи на
брачните другари.
4.НОТАРИЈАТОТ
1. Поим на нотарската служба
2. Службени подрачја
3. Извршност на нотарскиот акт
4. Содржина на нотарскиот акт
5. Последици од повредата на правилата за составување на нотарскиот акт
6. Потврдување на факти.
7. Солемнизација
Литература:
- Закон за парничната постапка ("Службен весник
на РМ" бр. 79/05,110/08, 83/09 и 116/10);
- Закон за извршување ("Службен весник на РМ"
бр. 35/05, 50/06, 129/06 , 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10,
171/10 и 148/11 );
- Закон за вонпарнична постапка ("Службен весник
на РМ" бр. 9/08).
- Закон за обезбедување на побарувањата ("Службен весник на РМ" бр. 87/07).
- Закон за нотаријатот ("Службен весник на РМ" бр.
55/07, 25/98 , 139/09 и 135/11)
- Правилник за видот, содржината, формата, начинот на водењето и чувањето на актите, уписниците,
книгите и имениците на нотарот, начинот на примање
и чувањето на нотарските исправи и предметите од
вредност и нивното издавање и преземање, како и преземање на други формални дејствија. ("Службен весник на РМ" бр. 55/10 и 38/12)
- Правилник за формата, начинот на пишување и
одбележување на нотарските исправи и за формата и
начинот на потврдување на фактите и изјавите ("Службен весник на РМ" бр. 55/10)
ЗАБЕЛЕШКА
Задолжително е тековното следење на измените и
дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони,
зошто со денот на нивното објавување во "Службен
весник на Република Македонија" тие стануваат составен дел на испитната програма.
III. КРИВИЧНО ПРАВО
ОПШТ И ПОСЕБЕН ДЕЛ
1. Извршување на паричната казна
2. Малтретирање во вршење на службата
3. Нарушување на неповредливост на домот
4. Повреда на тајноста на писма или други пратки
5. Неовластено објавување на лични записи
6. Злоупотреба на лични податоци
7. Спречување на пристап кон јавен информатички
систем
8. Неовластено откривање тајна
9. Неовластено прислушкување и тонско снимање
10. Неовластено снимање
11. Повреда на правото на поднесување на правно
средство
12. Затајување;послужување
13. Одземање на моторно возило; Одземање туѓи
предмети
14. Оштетување туѓи предмети;Оштетување туѓи
права и оштетување на станбени и деловни згради и
простории
15. Злоупотреба на довербата ; Оштетување или
повластување на доверители
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16. Неовластено примање подароци; примање поткуп; давање поткуп; противзаконито посредување
17. Изнуда, уцена
18. Даночно затајување;фалсификување или уништување деловни книги ;фалсификување службена исправа; фалсификување исправа; компјутерски фалсификат; посебни случаи на фалсификување исправи
19. Оддавање и неовластено прибавување деловна
тајна; злоупотреба на службената положба и овластување; несовесно работење во службата
20. Проневера во службата; измама во службата;
послужување во службата
21. Оддавање службена тајна; злоупотреба на
државна, службена или воена тајна
22. Противзаконита наплата и исплата; противправно присвојување на предмети при претрес или во постапка на извршување
23. Неизвршување на судска одлука
24. Употреба на исправа со невистинита содржина
Литература:
- Кривичен законик ("Службен весник на РМ" бр.
37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08,
139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12,
55/13 и 82/13 );
- Закон за прекршоците ("Службен весник на РМ"
62/06 и 51/11);
- Закон за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 2/06 и 57/10).
ЗАБЕЛЕШКА:
Задолжително е тековното следење на измените и
дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони,
зошто со денот на нивното објавување во "Службен
весник на Република Македонија" тие стануваат составен дел на испитната програма.
IV. СТВАРНО ПРАВО, СЕМЕЈНО ПРАВО, НАСЛЕДНО ПРАВО, ОБЛИГАЦИИ И КАТАСТАР
1. СТВАРНО ПРАВО
1. Правна и деловна способност на физичките и
правните лица.
2. Поим на ствари и поделба на ствари.
3. Право на сопственост - носители и предмет на
правото на сопственост.
4. Правниот режим на добрата во општа употреба
5. Сосопственост и заедничка сопственост.
6. Етажна сопственост - поим и содржина..
7. Стекнување сопственост со наследување и одлука на државен орган.
8. Престанок на правото на сопственост.
9. Право на залог -хипотека; рачен залог.
10. Владение - поим, содржина, видови, заштита.
11. Градежно земјиште. – носител на права, предмет, содржина
12. Државна сопственост на земјоделското и шумско земјиште - носител, предмет и содржина..
2. НАСЛЕДНО ПРАВО
1. Законски наследници - наследни редови.
2. Преминување на оставината врз наследниците и
одговорност на наследникот за долговите на оставителот
3. СЕМЕЈНО ПРАВО
1. Имотни односи на брачните другари, на вонбрачните другари и на родителите и децата.
4. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
1. Предизвикување на штета - општи принципи (основ на одговорност, поим на штета ),
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2. Одговорност за штета, општи начела, вина, одговорност за друг.
3. Надомест на материјална штета.
4. Хартии од вредност - поим, битни елементи, видови, електронски запис и настанување на обврската.
5. Казнена камата.
6. Договорна камата.
7. Застареност, поим, време, застој и прекин.
8.Обврски со повеќе лица - солидарни обврски деливи и неделиви.
9. Солидарност на должниците
10. Солидарност на доверителите
11. Цесија.
12. Промена на должникот - преземање на долг:
пристапување кон долг: преземање на исполнување.
13. Право на првенствено купување - законски, договорно.
14. Правниот промет на недвижности.
5. ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
1. Запишување на правата на недвижностите.
2. Катастар на недвижностите
3. Правата и должностите на надлежните органи и
служби во однос на користењето на податоците од катастарот на недвижностите и земјиштето.
4. Кои права се запишуваат во катастарот на недвижностите.
5. Реални товари.
6. Евидентирање на бесправно изградените објекти
7. Повреда на правото на недвижностите при уписот и заштита на правата со тужба.
8. Видови на запишување на правата на недвижностите.
9. Основи на запишување на права на недвижност
10. Права и должности на носителите на правата на
недвижностите.
11.Право на првенствено запишување на правото на
недвижноста.
12.Правно дејство на запишување на правото на
недвижноста.
Литература:
- Закон за облигационите односи ("Службен весник
на РМ" бр. 18/2001, 78/2001, 04/2002, 59/2002, 05/2003,
84/2008 , 81/2009 и161/09);
- Закон за сопственост и други стварни права
("Службен весник на РМ" бр. 18/2001, 92/2008,
139/2009 и 35/10);
- Закон за наследување ("Службен весник на РМ"
бр. 47/96);
- Закон за семејството ("Службен весник на РМ" бр.
80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10,
39/12 и 44/12);
- Закон за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр. 55/13);
- Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост ("Службен весник на
РМ" бр. 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/11 и
51/11),
- Закон за градежното земјиште ("Службен весник
на РМ" бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13 );
- Закон за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија("Службен весник
на РМ" бр. 2/94);
- Закон за договорен залог ("Службен весник на
РМ" бр. 5/2003, 4/2005, 87/2007, 51/11 и 74/12 );
- Закон за супервизија на осигурување ("Службен
весник на РМ" бр 27/2002, 79/2007, 88/2008 , 67/10 ,
112/11, 30/12-пречистен текст)
- Закон за домување ("Службен весник на РМ" бр.
99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12 и 55/13);
- Закон за хартии од вредност ("Службен весник на
РМ" бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11 и
13/13);
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- Закон за висината на стапката на затезната камата
("Службен весник на РМ" бр. 65/92 и 70/93);
- Закон за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12 и 79/13 );
- Закон за водите ("Службен весник на РМ" бр. број
87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 44/12 и 23/13);
- Закон за здруженија и фондации ("Службен весник на РМ" бр. 52/10 и 135/11);
- Закон за денационализација ("Службен весник на
РМ" бр. 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/10, 171/10
и 55/13);
- Закон за концесии и јавно приватно партнерство
("Службен весник на РМ" бр. 6/12).
ЗАБЕЛЕШКА:
Задолжително е тековното следење на измените и
дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони,
зошто со денот на нивното објавување во "Службен
весник на Република Македонија" тие стануваат составен дел на испитната програма.
V. ТРГОВСКО ПРАВО, СТЕЧАЈ И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
1.ТРГОВСКИ ДРУШТВА
1. Трговски друштва (поим, форма и одговорност за
обврските).
2. Трговски регистар
3. Престанок на ДОО.
4. Акционерско друштво и акции (поим, видови и
издавање).
5. Престанок на акционерското друштво.
6. Ликвидација на друштвото.
2. СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА
1. Стечај (општо за стечајот).
2. Стечаен управник.
3. Отварање на стечајна постапка.
4. Правните последици од отварањето на стечајната
постапка.
5. Стечајна маса.
6. Заклучување на стечајната постапка.
3. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
ПЛАТЕН ПРОМЕТ
1. Носители на платен промет
2. Платни инструменти
3. Извршување на присилна наплата.
ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ
1. Трансакции и трансфери
2. Тековни трансакции
3. Капитални трансакции
4. Плаќања и трансфери
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
1. Делокруг на работа-внесување и чување на податоци
2. Користење на податоци и надоместок за нивно
користење
3. Односи на Централен регистар со другите регистри и нивните корисници
4. Централен депозитар за хартии од вредност.
Литература
- Закон за стечај ("Службен весник на РМ" бр.55/97,
53/00, 37/02, 17/04, 47/11 и 79/13).
- Закон за трговските друштва ("Службен весник на
РМ" бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12 и 70/13).
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- Закон за платниот промет („Сл.весник на РМ“ бр.
113/2007, 22/2008, 159/2008, 133/2009, 145/10, 35/11,
11/12 и 166/12)
- Закон за девизно работење „(Сл. весник на РМ“
бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 81/2008, 24/11
и 135/11)
- Закон за Централен регистар („Сл. весник на РМ“
бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008 и 35/11 )
- Упатство за формата и содржината на платните
инструменти за вршење на платен промет во земјата
„(Сл. весник на РМ“ бр. 161/07, 56/08, 114/08, 149/08,
165/08, 95/09, 18/11 и 77/12)
- Одлука за вршење на платен промет во странство
(„Сл. весник на РМ“ 53/02).
ЗАБЕЛЕШКА:
Задолжително е тековното следење на измените и
дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони,
зошто со денот на нивното објавување во "Службен
весник на Република Македонија" тие стануваат составен дел на испитната програма.
___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Бр. 101 - Стр. 15

Член 5
Во член 17 во воведната реченица по зборот физички сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „хемиски“ се додаваат зборовите „и биолошки“.
Точката в) се менува и гласи:
„в) хемиски мерки на дезинсекција подразбираат
употреба на инсектициди, а со цел смалување на популацијата на членконожците (инсекти - ползечки, лазечки и летечки), запирање на растот и размножувањето
или потполно уништување на присутната популација
или на нејзините развојни облици, и се врши со:
- Средства за дезинсекција кои припаѓаат на групата биоцидни препарати;
- Контактни инсектициди од растително потекло и
- Органо-фосфорни соединенија.“
По точката в) се додава нова точка г), која гласи:
„г) биолошки мерки на дезинсекција подразбираат
употреба на средства за дезинсекција кои припаѓаат на
групата биолошки инсектициди“.
Член 6
Во членот 28 зборовите „завод за здравствена заштита“ се заменуваат со зборовите „центар за јавно
здравје“.

2409.
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08 и 99/09),
министерот за здравство донесе

Член 7
Во член 29 зборовите „на секои шест месеци“ се заменуваат со зборовите „согласно Законот за безбедност
и здравје при работа и Уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените“.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ,
НАЧИНОТ И СРЕДСТВАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

Член 8
Одредбата од членот 3 од овој правилник ќе отпочне да се применува три месеци по влегувањето во сила
на овој правилник.

Член 1
Во Правилникот за поблиските услови по однос на
просторот, опремата и кадарот, начинот и средствата за
вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.152/07), во членот 1 зборовите „заводите за здравствена заштита“ се заменуваат со зборовите „центрите
за јавно здравје“.
Член 2
Во член 6 став 1 во точката 2 зборот „прскање“ се заменува со зборовите „распрскување под притисок со сигурносен вентил, најмалку по една за секој изведувач“.
Во точката 3 зборот „прскање“ се заменува со зборот „распрскување“.
Во точката 4 зборот „Апарат“ се заменува со зборовите „Електричен апарат“.
Во точката 5 по зборовите „Уред за“ се додава кратенката „УЛВ“.
Член 3
Во член 8 во ставовите 1 и 3 зборовите „по медицина“ се заменуваат со зборовите „специјалист епидемиолог“.
Член 4
Во член 9 ставот 1 се менува и гласи:
„Заради обезбедување на стручно и ефикасно вршење на ДДД, одговорните лица и изведувачите на ДДД
дејноста најмалку еднаш годишно посетуваат акредитирани обуки за работа со отрови, биоциди, други отровни материи и хемикалии, организирани од страна
на јавни здравствени установи овластени од Mинистерството за здравство и согласно Програма за обука донесена од страна на Mинистерството за здравство.“

Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-4840/3
15 јули 2013 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ
И ВРСКИ
2410.
Врз основа на член 39 став (9) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13
и 79/13), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ,
ОБНОВУВАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБА И ЗА
НАДЗОРЕН ИНЖЕНЕР, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОВЛАСТУВАЊАТА,
КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ
И ОДЗЕМЕНИ ОВЛАСТУВАЊА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за издавање, обновување, одземање на овластувања за изработка на проектна документација, за ревизија
на проектна документација, за инженер за изведба и за
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надзорен инженер, формата и содржината на образецот
на овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени и одземени
овластувања.
Член 2
Овластувањата од член 1 на овој правилник се издаваат на лица кои учествуваат во градењето на градби
од следните струки: архитектура, градежништво, машинство, електротехника, геотехника, градежна физика, сообраќајно инженерство и инженерство за животна средина.
Член 3
За добивање на овластување се поднесува писмено
барање до Комората на овластени архитекти и овластени инженери (во понатамошниот текст: Комора) во кое
се наведува видот на овластувањето А или Б, видот на
дејноста за која се бара овластување за проектирање, за
ревизија, за изведба или за надзор и соодветната струка
што ја има стекнато барателот на овластувањето.
Кон барањето се поднесуваат и доказите пропишани со Законот за градење за добивање на соодветно овластување.
Член 4
По доставување на барањето за издавање на овластување и приложените докази кон барањето, се проверува доставената документација и доколку истата е
комплетна на баратeлот му се издава овластувањето.
Доколку се утврди дека приложената документација кон барањето за издавање на овластување не е комплетна, се известува барателот во рок од три дена од
денот на приемот на известувањето да ја комплетира
документацијата. Доколку во овој рок барателот не ја
комплетира документацијата барањето се одбива.
Член 5
Овластувањата од член 1 на овој правилник се обновуваат на писмено барање до Комората, поднесено
од лицето на кое му било издадено, во рок од 30 дена
пред истекот на рокот за важење на овластувањето. Во
барањето се наведува овластувањето кое се бара да се
обнови.
Обновеното овластување се издава во рок од три
дена од поднесувањето на барањето под истиот број
под кој е издадено овластувањето што се обновува.
Член 6
Доколку настапиле условите за одземање на овластувањето утврдени во член 39 ставови (4) и (5) од Законот за градење, Комората покренува постапка за одземање на овластувањето на физичкото лице за што во
рок од три дена го известува за покренување на постапката.
Физичкото лице чие овластување е одземено, истото го враќа во Комората во рок од три дена од денот на
доставувањето на решението за одземање на овластувањето.
Член 7
Образецот на овластувањето А за изработка на проектна документација на градби од прва категорија е со
формат А-4, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел
на овој правилник.
Образецот за овластувањето Б за изработка на проектна документација на градби од втора категорија е со
формат А-4, кој е даден во Прилог 2 и е составен дел
на овој правилник.
Член 8
Образецот на овластувањето А за ревизија на проектна документација за градби од прва категорија е со
формат А-4, кој е даден во Прилог 3 и е составен дел
од овој правилник.
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Образецот на овластувањето Б за ревизија на проектна документација за градби од втора категорија е со
формат А-4, кој е даден во Прилог 4 и е составен дел
на овој правилник.
Член 9
Образецот за овластувањето А за инженер за изведба на градби од прва категорија е со формат А-4, кој е
даден во Прилог 5 и е составен дел на овој правилник.
Образецот за овластувањето Б за инженер за изведба на градби од втора категорија е со формат А-4, кој е
даден во Прилог 6 и е составен дел на овој правилник.
Член 10
Образецот за овластувањето А за надзорен инженер
на градби од прва категорија е со формат А-4, кој е даден во Прилог 7 и е составен дел на овој правилник.
Образецот за овластувањето Б за надзорен инженер
на градби од втора категорија е со формат А-4, кој е даден во Прилог 8 и е составен дел на овој правилник.
Член 11
Регистарот за издадени и одземени овластувања е
во форма на книга со формат А4.
На насловната страна на регистарот е отпечатен грбот на Република Македонија и ознаката на Комората,
а под нив текстот:
„Регистар на издадени и одземени овластувања.“
Внатрешните страни на регистарот ги содржат
следните рубрики:
- реден број;
- број и датум на барањето за издавање на овластувањето;
- име и презиме на носителот на овластувањето;
- соодветната струка;
- вид на дејноста за која е издадено овластувањето;
- тип на овластувањето А или Б;
- датум на издавање;
- датум на одземање;
- број на издадено овластување;
- број на одземено овластување;
- рок на важење и
- забелешка.
Формата и содржината на регистарот е дадена во
Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник.
Член 12
Регистарот на издадени и одземени овластувања се
води во пишана или електронска форма.
Член 13
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на овластувањата за проектирање на градби, ревизија на проектна
документација, инженер за изведба и надзорен инженер како и формата, содржината и начинот на водење
на регистарот за издадени и одземени овластувања
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
24/11).
Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-6702
12 јули 2013 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

17 јули 2013

Бр. 101 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 101

17 јули 2013

17 јули 2013

Бр. 101 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 101

17 јули 2013

17 јули 2013

Бр. 101 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 101

17 јули 2013

17 јули 2013

Бр. 101 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 101

17 јули 2013

17 јули 2013

Бр. 101 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 101

17 јули 2013

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2411.
Комисијата за хартии од вредност Република Македонија врз основа на член 13, член 14 и член 15 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на
РМ“ бр. 12/2009, 67/2010 и 24/2011), постапувајќи по
барањето на ЕЈ СИ ЕМ Консулт ДООЕЛ Софија од
28.02.2013 година, на седницата одржана на ден
5.7.2013 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на ЕЈ СИ ЕМ Консулт
ДООЕЛ Софија со седиште на ул. Луи Ајер бр. 140 во
Софија, Република Бугарија со број 122052919 да стекне квалификувано учество во друштвото за управување
со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје,
односно да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ надминува 50% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото.
2. Трансакцијата за стекнување на акциите наведени во точка 1 од ова решение треба да се изврши во рок
од 90 календарски дена од денот на добивање на согласноста од Комисијата за стекнување на квалификувано учество.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен Весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 08 - 08
5 јули 2013 година
Скопје

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

2412.
Врз основа на член 217 точка в) и член 219 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ”
број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и
13/02013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 5.7.2013 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ИЗРЕКУВА ЈАВНА ОПОМЕНА на Централниот депозитар АД Скопје поради направена промена
на адресните податоци на физичко лице во сметката за
хартии од вредност, врз основа на барање доставено по
факс, без притоа да го утврди идентитетот на подносителот на барањето, ниту да обезбеди соодветен документ за лична идентификација, што претставува непочитување на одредбите од член 217 точка в) од Законот
за хартии од вредност, како и точка 4.10, точка 4.12 и
точка 4.32 од Правилата за работа на Централниот
депозитар за хартии од вредност АД Скопје.
2. Јавната опомена од точка 1 на ова решение, по
неговата конечност ќе се објави во еден дневен весник
кој излегува на територијата на Република Македонија.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во “Службен весник на
РМ”.
Бр. УП1 08 - 112
5 јули 2013 година
Скопје

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

2413.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став
4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член
10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време
на запишување и бришење на акционерско друштво,
содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски
друштва со посебни обврски за известување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден
12.7.2013 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
1. Друштвото СИГУРНОСНО СТАКЛО АД ПРИЛЕП, кое е примено на котација на официјалниот пазар
на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски
друштва со посебни обврски за известување.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 07 - 115
12 јули 2013 година
Скопје

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

2414.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став
4 од Законот за хартии од вредност „(Службен весник
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа
на член 10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин
и време на запишување и бришење на акционерско
друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на
податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2013 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
1. Друштвото ОКТА АД СКОПЈЕ, кое е примено на
котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни
обврски за известување.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 07 - 116
12 јули 2013 година
Скопје

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

17 јули 2013

Бр. 101 - Стр. 27

2415.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став
4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член
10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време
на запишување и бришење на акционерско друштво,
содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски
друштва со посебни обврски за известување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден
12.7.2013 година донесе

2417.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став
4 од Законот за хартии од вредност „(Службен весник
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа
на член 10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин
и време на запишување и бришење на акционерско
друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на
податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ,
кое е примено на котација на официјалниот пазар на
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски
друштва со посебни обврски за известување.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 07 - 117
12 јули 2013 година
Скопје

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

2416.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став
4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член
10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време
на запишување и бришење на акционерско друштво,
содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски
друштва со посебни обврски за известување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден
12.7.2013 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
1. Друштвото АД ЈАКА 80 РАДОВИШ, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ
БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 07 - 118
12 јули 2013 година
Скопје

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

1. Друштвото ЖИТО СКОПЈЕ АД СКОПЈЕ, кое е
примено на котација на официјалниот пазар на Берзата,
СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со
посебни обврски за известување.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 07 - 119
12 јули 2013 година
Скопје

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

2418.
Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии
од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и
13/2013 ) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за
инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009, 67/2010 и 24/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
на седницата одржана на ден 5.7.2013 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА
СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНД
Член 1
Во Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2010 и бр.
147/2011) во член 3 во ставот 2 бројот “60” се менува
со бројот “180”.
Член 2
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна
банка на инвестициски фонд.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија “.

Стр. 28 - Бр. 101

17 јули 2013

Член 4
Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за критериумот за рангирање
на субдепозитарна банка на инвестициски фонд од времен карактер објавен во „Службен весник на Републка
Македонија“ бр. 76 /2013.
Бр. 01 – 1145/4
5 јули 2013 година
Скопје

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

2419.
Врз основа на член 190 и член 151 од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011 и 13/2013),
Комисијата за хартии од вредност на својата седница
одржана на 5.7.2013 година го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА
ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН
СОВЕТНИК
Член 1
Во Правилникот за постапката за обновување на
дозволата за работење на инвестициски советник
(„Службен весник на РМ“бр. 110/2006), во членот 4
став 1,
- точка 1 зборовите ,,бројот на лична карта и
единствениот матичен број,, се бришат.
Член 2
Членот 6 став 1се менува и гласи:
,,Комисијата е должна по барањето за обновување
на дозвола за инвестициски советник да одлучи во рок
од 30 календарски дена од денот на доставување на барањето до Комисијата,,.
Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен весник на Република
Македонија.
Бр. 08 – 1239/1
5 јули 2013 година
Скопје

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

2420.
Врз основа на член 190 и член 120 став 2 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија” број 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 5.7.2013 година донесе
ПРАВИЛНИК
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН НА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРИФАЌАЊЕ НА НАЛОГ ЗА ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
РМ“ БР.6/2007)
Член 1
Во Правилникот за начин на потврдување на прифаќање на налог за тргување со хартии од вредност во
Прилогот број 1 Потврда за прифаќање на налогот за
продажба број________од, зборовите „ Матичен број:
(се означува ЕМБГ; број на пасош на странско физичко
лице, матичен број на правно лице)_______________”
се бришат.
Член 2
Во Прилогот број 2 Потврда за прифаќање на налогот за купување број _____ од, зборовите „ Матичен
број: (се означува ЕМБГ; број на пасош на странско
физичко лице, матичен број на правно лице)________”
се бришат.
Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начин на потврдување на прифаќање на налог за
тргување со хартии од вредност.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во ,,Службен весник на Република
Македонија‘‘
Бр. 08 – 1245/1
5 јули 2013 година
Скопје

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

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2421.
Советот за радиодифузија на Република Македонија врз основа на член 52 од Законот за радиодифузната
дејност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11,
13/12, 72/13), а во согласност со членовите 46 и 51 од
истиот Закон, по спроведувањето на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс за
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност –
радио, на државно ниво бр. 07-72 од 17.4.2013 година
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
56/13) и Заклучокот бр. 02-3103/2 од 15.7.2013 година,
на 35-та седница, одржана на 15.7.2013 година, ја донесе следната

17 јули 2013

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ - РАДИО ПРЕКУ ТЕРЕСТРИЈАЛЕН ПРЕДАВАТЕЛ НА ДРЖАВНО НИВО
1. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност, за емитување и пренос на радио програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат,
на државно ниво, (во понатамошниот текст: дозвола),
на македонски јазик, на Трговското радиодифузно
друштво Радио Равел ДООЕЛ Скопје.
2. Радио програмскиот сервис, од точка 1. на оваа
Одлука, ќе се емитува и пренесува преку терестријални
предаватели со фреквенциска модулација, на радиофреквенциите, по одредени сервисни зони со вклучена
ефективна иззрачена моќност, кои се наведени во Табелата која се доставува во прилог на оваа Одлука (Прилог бр.1) и е нејзин составен дел.
3. Дозволата за вршење радиодифузна дејност за
емитување и пренос на радио програмски сервис на
државно ниво, наведена во точка 1. на оваа Одлука, се
доделува за временски период од 9 (девет) години и таа
не може да се пренесува на друго лице.
4. Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата
за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервис на државно ниво, наведена во точка 1. на оваа Одлука, врз основа на приложена регистрација во соодветниот регистар како трговско радиодифузнo друштвo и одобрението издадено од
Агенцијата за електронски комуникации.
Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата за
вршење радиодифузна дејност во рок од 7 (седум) дена
од денот на приемот на регистрацијата од став 1 на
оваа точка.
5. За дозволата се плаќа годишен надоместок почнувајќи од датумот на издавањето на дозволата за
вршење радиодифузна дејност, на сметката на Советот
за радиодифузија, чија висина за секоја тековна година,
ја определува Советот за радиодифузија врз основа на
средниот курс на ЕУР според Народна банка на Република Македонија, а согласно формулата утврдена во
член 60 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.100/05, 19/07,
103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11, 13/12, 72/13).
6. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност за
емитување и пренос на радио програмски сервис на
државно ниво преку терестријален предавател, која е
наведена во точка 1. на оваа Одлука и која ќе му ја издаде Советот за радиодифузија на трговското радиодифузно друштво, ќе бидат содржани податоците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната дејност
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11,
13/12, 72/13).
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7. Агенцијата за електронски комуникации, врз основа на оваа Одлука, ќе издаде одобрение за користење
радиофреквенција во согласност со податоците за доделените фреквенции.
8. За користење на радиофреквенциите за радиодифузна и за фиксна служба, трговскoто радиодифузно
друштво е должно да плаќа годишен надоместок
пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република
Македонија“ бр.59/13).
9. За оваа Одлука писмено да се известат сите учесници на Конкурсот за доделување дозволa за вршење
радиодифузна дејност – радио програмски сервис на
државно ниво со пренос преку терестријален предавател со фреквенциска модулација, објавен врз основа на
Одлуката за објавување конкурс, бр. 07-72 од 17.4.2013
година (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/13), во рок од седум дена од денот на донесувањето на Одлуката.
10. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Образложение
Врз основа на член 44, а во согласност со член 45,
46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија”, бр.100/05,
19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11, 13/12, 72/13),
на 19-та седница одржана на 17.04.2013 година, Советот за радиодифузија донесе Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна
дејност, бр.07-72 од 17.04.2013 година (“Службен весник на Република Македонија”, бр.56/13).
Советот утврди дека во рок беа доставени вкупно 2
(две) пријави за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервис на државно, од следните подносители, и
тоа од: Трговското радиодифузно друштво Радио Равел
ДООЕЛ Скопје – Пријава, наш бр.07-96 од 17.05.2013
година и од Слободанка Блажевска (Радио Либертас)
од Штип - Пријава, наш бр.07-94 од 17.05.2013 година.
Пријавите беа оценувани според критериумите за
оценување на пријавите утврдени во Општите, техничките, продукциските, програмските и други услови за
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност
за радио програмски сервис на државно ниво со пренос
преку терестријални предаватели со фреквенциска модулација. Имено, по направената евалуација/оценување
на поднесените Пријави, според утврдените критериуми, доделени се бодови според следната Табела, и
тоа:
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Според резултатите од направената евалуација на пријавите и добиениот износ на бодови, евидентно е дека
на кандидатот Слободанка Блажевска (Радио Либертас) од Штип (пријава наш бр.07-94 од 17.05.2013 година)
и беа доделени вкупно 76,6 бода, а на кандидатот Трговското радиодифузно друштво Радио Равел ДООЕЛ
Скопје (пријава наш бр.07-96 од 17.05.2013 година) му беа доделени вкупно 94,9 бода.
Од напред наведеното произлегува заклучокот дека пријавата - наш бр.07-96 од 17.05.2013 година, на кандидатот - Трговско радиодифузно друштво Радио Равел ДООЕЛ Скопје, беше оценета како поуспешна во исполнувањето на наведените критериуми, поради што и му се доделува дозвола за вршење радиодифузна дејност.
Врз основа на сето погоре наведено, а во согласност со Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11, 13/12, 72/13), Советот за
радиодифузија на Република Македонија на 35-та седница, одржана на 15.07.2013 година, одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.
Одлуката да се достави до:
- Учесниците на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност – радио програмски
сервис на државно ниво со пренос преку терестријалeн предавател со фреквенциска модулација, објавен врз
основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-72 од 17.04.2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр.56/13), и
- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.
Бр. 07 - 321
15 јули 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
д-р Зоран Трајчески, с.р.
__________

Упатство за правно средство: Учесникот/Учесниците на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност – радио програмски сервис на државно ниво со пренос преку терестријален предавател со
фреквенциска модулација, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс, бр. 07-72 од 17.04.2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр.56/13), кој не е задоволен /кои не се задоволни од Одлуката, имаат право во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето и Одлуката да поднесат тужба
до надлежниот суд.
Прилог бр. 1
Радиофреквенциите за емитување на радио сигнал со фреквенциска модулација на територијата на Република Македонија, по одредени сервисни зони вклучувајќи ја и ефективната иззрачена моќност, се дадени во
следната:

Совет за радиодифузија на РМ
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АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2422.
Врз основа на член 36 од Законот за адвокатура и
член 23 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, Управниот одбор на Адвокатската
комора на Република Македонија, на седницата одржана на ден 10.07.2013 година ја донесе следната
ОДЛУКА
Член 1
По уписот во Именикот на адвокати во Адвокатската комора на Република Македонија, новите адвокати
ќе плаќаат коморски уписен влог во износ од две просечни нето плати исплатени во Република Македонија
во месецот пред уписната сесија, според податоците на
Државниот завод за статистика.
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2423.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12 и 145/12), Министерството за труд и социјална
политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни
2013 година, во однос на месец мај 2013 година, е повисока за 0,3%.
2. Правото на пораст на платите за месец јуни 2013
година, во однос на месец мај 2013 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија изнесува 0,15%.

Адвокатска комора
на Република Македонија
Претседател,
адв. Никола Додевски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Министер,
Диме Спасов, с.р.

