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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
329.
Врз основа на членот 68 став 2 и членот 63 став 6 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јануари 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПУШТАЊЕ НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Собранието на Република Македонија се распушта.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе
се применува од 24 февруари 2016 година.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-362/1
18 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
330.
Врз основа на член 30 од Законот за водостопанство („Службен весник на Република Македонија“, бр.
51/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УСЛУГИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на надоместокот за услуги на
Акционерско друштво Водостопанство на Република
Македонија во државна сонственост - Скопје, бр.02023 од 8.1.2016 година, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост – Скопје,
на седницата, одржана на 8.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Реиублика
Македонија“.
Бр. 42-180/1
12 јануари 2016 година
Скопје

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

331.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од
Законот за градежно земјиште („Службен весник на
Република Македонија“, бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13,
137/13, 163/13, 44/15 , 193/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА
МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на
електрична енергија Скопје со седиште во Скопје, ул. „11
Октомври” бр.9, за градежно земјиште со вкупна површина
од 77м2, кое претставува КП бр.161/50, КО Струга евидентирано во Имотен лист бр.100146 согласно Извод од план
за УЕ-2 Блок 8 Струга бр.09-3130/2 од 17.8.2015 година,
донесен со Одлука на Советот на Општина Струга бр.071202/20 од 24.4.2012 година, со намена за изградба на Трафостаница ТС 10/20кВ.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12256/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

332.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Вишиот управен суд да спроведе постапка за избор на правно лице
кое врши дејност или поседува дозвола за собирање
и/или транспортирање на отпад на движни ствари кои
немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и
технолошки застарени и не можат да се продадат или
разменат како такви согласно Решението донесено од
страна на претседателот на Вишиот управен суд бр.
0807 Су – 05. бр.6/2015 од 18.11.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12477/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

333.
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО
2015 ГОДИНА
Член 1
Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2015
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 67/15 и 198/15), во Прилогот во ,,Листата за финансирање на проекти за развој на планските региони во
2015 година„„, табелата ,,Југоисточен плански регион„„
се заменува со нова табела, која гласи: "
,,Југоисточен плански регион

Стр. 4 - Бр. 9
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Табелата ,,Југозападен плански регион„„ се заменува со
нова табела, која гласи:
,,Југозападен плански регион

335.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13,
137/13, 163/13, 44/15, 193/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 12.01.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија ".
Бр. 42-12504/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

334.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија”, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 ,
129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
песок и чакал на локалитетот „с.Зубовце“ општина Куманово поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги НИ-ДА КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Куманово бр.24-1034/1 од 2.2.2015 година, бидејќи од
Министерството за животна средина и просторно планирање (Сектор за води) е добиено негативно мислење
бр.11- 7366/6 од 11.11.2015 година од причини што
овој локалитет навлегува во крајбрежниот заштитен
појас на нерегулираното речно корито на река Пчиња и
со тоа се нарушува крајбрежното земјиште на водотекот, како и дека локалитетот с.Зубовце се наоѓа внатре
во границите на предложеното подрачје за заштита како репрезентативно подрачје, кое треба да се управува
за да се заштитат видовите.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-12689/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на
Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на
електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул.„11ти Октомври“ бр. 9, за градежно земјиште со вкупна површина од 78 м2 кое претставува ГП 2.23, дел од КП
бр.13073/2 КО Кочани (новоформирана КП бр.13073/4 КО
Кочани), евидентирано во Имотен лист бр.1, согласно Извод од Детален урбанистички план за УЕ 8, дел од Блок 2 и
дел од Блок 3, град Кочани, донесен со Одлука на Советот
на општина Кочани бр.07-2139/1 од 23.08.2012 година, со
намена за изградба на објект Е2 комунална супраструктура
– трафостаница .
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13126/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

336.
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15 и 192/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни
патишта - како предлагач на експропријацијата, да му
се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:
1. Дел од КП.бр.1070 КО Ботун со површина од 195
м2, запишана во Имотен лист бр.151, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-102/2015 од
24.11.2015 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
2. Дел од КП.бр.2177/2 КО Ботун со површина од
1.310 м2, запишана во Имотен лист бр.196, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-132/2015 од
11.11.2015 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
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3. Дел од КП.бр.1240/1 КО Ботун со површина од
2.471 м2, запишана во Имотен лист бр.310, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-88/2015-2 од
06.11.2015 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
4. Дел од КП.бр.1250 КО Ботун со површина од
1.620 м2, запишана во Имотен лист бр.5, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-92/2015-2 од
06.11.2015 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
5. Дел од КП.бр.1231/1 КО Ботун со површина од
1.153 м2, запишана во Имотен лист бр.276, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-105/2015 од
30.10.2015 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
6. Дел од КП.бр.1066 КО Ботун со површина од
1.733 м2, запишана во Имотен лист бр.11148, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-103/2015-2 од
06.11.2015 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
7. Дел од КП.бр.2181 КО Ботун со површина од 328
м2, запишана во Имотен лист бр.5, согласно Решение за
експропријација УП.бр.26-117/2015-2 од 06.11.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
8. Дел од КП.бр.1077 КО Ботун со површина од
3.648 м2, запишана во Имотен лист бр.11147, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-98/2015 од
06.11.2015 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид и
9. Дел од КП.бр.1239 КО Ботун со површина од 143
м2, запишана во Имотен лист бр.10, согласно Решение
за експропријација УП.бр.26-109/2015 од 30.10.2015
година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во
Охрид - за изградба на Автопатот „Кичево- Охрид“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13155/1 -15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

337.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА
И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ВАРОШ
ОПШТИНА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Варош, Општина Прилеп.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 4394м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13162/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

338.
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот
стандард („Службен весник на Република Македонија“
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014 и 146/2015),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ
ДОМ „Н.Х.ОРДЕ ЧОПЕЛА“ – ПРИЛЕП
1. Од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на Државниот студентски
дом „Н.Х. Орде Чопела“ – Прилеп, се разрешуваат:
- Горанчо Маркоски,
- Жаклина Ристеска,
- Николче Карапеески,
- Горан Ристески,
- Славица Здравеска.
2. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на Државниот студентски дом „Н.Х. Орде
Чопела“ – Прилеп, се именуваат:
- Николче Карапеески,
- Горан Ристески,
- Јасмина Петреска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-435/1
Претседател на Владата
12 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
339.
Врз основа на член 12 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и
192/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОПСТИ
1. За заменик на директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности се избира Алберт Арслани.

Стр. 6 - Бр. 9
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-437/1
Претседател на Владата
12 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
340.
Врз основа на член 10, став 3 и 21 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2009, 53/2011 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА НАДЗОР
НА МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА НА
ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста претседател и членови на Одборот
за надзор на материјално финансиска контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија, поради истек на мандатот се разрешуваат:
а) од претседател:
- Душко Тасев
б) од членови:
- Лилјана Ѓуровска и
- Ристо Мрмов.
2. За претседател и членови на Одборот за надзор
на материјално финансиска контрола на Институтот за
акредитација на Република Македонија се именуваа:
а) за претседател:
- Душко Тасев
б) за членови:
- Лилјана Ѓуровска и
- Ристо Мрмов.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-438/1
Претседател на Владата
12 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
341.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015
и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И
АКУШЕРСТВО - „ЧАИР“ - СКОПЈЕ
1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и
акушерство - „Чаир“ - Скопје, се именува Горан Милески.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-440/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

342.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и
61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О.
СКОПЈЕ
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. Скопје, се именува Живко
Давчев.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-443/1
Претседател на Владата
12 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
343.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник ан Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и
61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА
МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ
1. Сузана Штерјова се разрешува од должноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјално
- финансиското работење на Јавното претпријатие за
железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, поради истек на мандатот.
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално - финансиското работење на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се именуваат:
- Мара Срезовска и
- Анета Стојановска – Стефанова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-445/1
Претседател на Владата
29 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
344.
Врз основа на член 63-в став 4 од Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/1998, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010,
171/2010, 55/2013, 33/2015 и 104/2015) и член 3 од Одлуката за основање на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/2002), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ
НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА
1. За претставник во Управниот одбор на Фондот на
холокаустот на Евреите од Македонија, на предлог од
Владата на Република Македонија се определува Диме
Маџовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-447/1
Претседател на Владата
29 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
345.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014,
138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор – за
контрола на материјално-финансиското работење на
Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, поради
истек на мандатот, се разрешуваат:
- Јулијана Пејовска и
- Стерјо Костовски.
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното
претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, се именуваат:
- Јулијана Пејовска и
- Јелена Костовска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-448/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
346.
Врз основа на член 106 од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
55/2007, 86/2008, 139/2009 и 135/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА
ДИСЦИПЛИНСКИОТ СОВЕТ НА НОТАРСКАТА
КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За членови на Дисциплинскиот совет на Нотарската комора на Република Македонија се избираат:
а) за членови:
- Маја Малјановска,
- Миљазим Мустафа.
б) за нивни заменици:
- Никола Прокопенко,
- Аркин Јахији.
2. Со изборот на членови и нивни заменици на Дисциплинскиот совет на Нотарската комора на Република
Македонија на досегашните им престанува мандатот.
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-449/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
347.
Врз основа на член 12 од Законот за основање на
Национална агенција за европски образовни програми
и мобилност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007, 24/2011, 24/2013, 41/2014 и
145/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА
ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, се разрешуваат:
- Марија Здавкова
- Катерина Матиќ и
- Јасмина Иванова.
2. За членови на Управниот одбор на Националната
агенција за европски образовни програми и мобилност,
се именуваат:
- Дијана Дамјаноска
- Андриана Матлиоска и
- Бошко Лепчески.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-451/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
348.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
„ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за
контрола на материјално - финансиското работење на
Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ –
Велес, се разрешуваат:
- Неџип Потуровиќ и
- Тони Цветковски.
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопансво „Лисиче“ – Велес, се именуваат:
- Неџип Потуровиќ и
- Анѓел Левков.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-452/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 8 - Бр. 9

349.
Врз основа на член 22 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15 и 193/15 ),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.1.2016 година, донесе
Г О ДИ Ш НА Т А ПР О Г Р А М А
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ
ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА
I
1. Со оваа програма се утврдува изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации во
2016 година. Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија,
раздел 13001 Министерство за транспорт и врски –
Програма 3 – урбанизам и градежништво, Потпрограма
30 – урбанизам и градежништво, ставка 425 – договорни услуги, потставка 425640 – изработка на просторни
и урбанистички планови, со вкупен износ од
18.000.000, 00 денари, и тоа:
1.1. Урбанистички планови, регулациски планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичко –
планска документација и урбанистичко – проектни документации за кои се прифатени предлози доставени
во електронска форма преку информацискиот систем еурбанизам или во писмена форма, од страна на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во
текот на јавниот повик од член 22 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15 и 193/15 );
1.2. Урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес за кои е донесена одлука од Владата на Република Македонија;
1.3. Изработка на заштитно конзерваторски основи;
1.4. Изработка на ажурирани геодетски подлоги;
1.5. Изработка на студии или елаборати за стратешка оценка на влијанието врз животната средина;
1.6. Изработка за услови за планирање за урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од точките 1.1. и 1.2. од оваа програма;
1.7. Изработка за услови за планирање за урбанистички планови за села согласно член 25, став (11) Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15 и 193/15 );
1.8. Исплата на средства по доставени фактури за
урбанистички планови, урбанистички планови за четврти и урбанистичко - плански документации, чие изготвување е започнато согласно Годишната програма
за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2014 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.15/14, 143/14, 161/14 и
182/14), Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови и државна и локална
урбанистичка планска документација, урбанистичко
планска документација за туристичка развојна зона, урбанистичко планска документација за автокамп и проект за инфраструктура во Република Македонија за
2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/14 и 62/15) и Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2015 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
215/15), а согласно условите утврдени со програмата,
договорот и протоколот.
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2. Изработката на урбанистичките планови, регулациските планови на генерални урбанистички планови,
урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проектната документација од оваа програма се
врши од страна на Агенцијата за планирање на просторот на Република Македонија. Реализација на оваа
програма се врши врз основа на договор меѓу Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за планирање на просторот како и договор меѓу Министерството за транспорт и врски и подносителот на предлогот
за изработување на урбанистички план или урбанистичко планска документација во случаите на финансирање од нивна страна или кофинансирање.
3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа програма ќе ја изврши Министерството за транспорт и
врски за секоја задача одделно во зависност од степенот на извршување на задачата, а врз основа на барање
за исплата со приложени: програма, договор, протокол,
и извештај за степенот на извршената задача доставено
од Агенцијата за планирање на просторот, при што исплатата ќе се врши на следниот начин:
- за урбанистичките планови 50 % од вредноста на
задачата ќе се исплати по изработување на планската
програма, а 50% по изработување на предлогот на урбанистичкиот план;
- за регулациските планови на генерални урбанистички планови 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планска програма, a 50% од
вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедено позитивно мислење од надлежната комисија за урбанизам;
- за државна урбанистичка планска документација
50 % од вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на планската програма, a 50% од вредноста на
задачата ќе се исплати по обезбедување на позитивен
извештај од стручна ревизија на државната урбанистичка планска документација;
- за урбанистичко планска документација за градби
од посебен интерес 50% од вредноста на задачата ќе се
исплати по изработување на планската програма, a 50%
од вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедување на позитивен извештај од стручна ревизија на урбанистичко планска документација;
- за урбанистичка планска документација за туристичко развојна зона и урбанистичко планска документација за автокамп 50% од вредноста на задачата ќе се
исплати по одобрување на планска програма, a 50% од
вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедување
на позитивен извештај од стручна ревизија на урбанистичко планската документација;
- за урбанистичко – проектните документации
100% од вредноста на задачата ќе се исплати по нивно
изработување и доставување во информацискиот систем е - урбанизам.
- заштитно конзерваторските основи, ажурираните
геодетски подлоги, студиите или елаборатите за стратешка оценка на влијанието врз животната средина како и елаборатите за услови за планирање за урбанистички планови и урбанистичко-плански документации
ќе се исплатат по нивно изработување.
4. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија, заклучно со 31.01.2017 година.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-13098/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Бр. 9 - Стр. 9

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

350.
Врз основа на член 23-а став (3) од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и
регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ број 84/05, 13/07, 150/07, 140/08,
17/11, 53/11, 70/13, 115/14, 97/15 и 192/15), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ПОТРЕБНИ ЗА СИСТЕМОТ НА
ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДРЖАВНАТА
ЕВИДЕНЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и
содржината на образецот за државната евиденција („Службен весник на Република Македонија“ број 2/08,
39/10, 13/11, 9/12 и 101/14), Образецот „ДЕ“ се заменува со нов Образец „ДЕ“, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 13-439/1
12 јануари 2016 година
Скопје

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

Стр. 10 - Бр. 9
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Бр. 9 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 9
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Бр. 9 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 9
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Бр. 9 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 9
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Бр. 9 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 9
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Бр. 9 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 9
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Бр. 9 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 9
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Образложение

351.
Врз основа на член 55 од Законот 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) и
член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08,
139/09 и 135/11), Министерот за правда на ден 12 јануари 2016 година, го донесе следното

Со решение на министерот за правда бр. 04-527/1
од 23.2.1998 година, лицето Чедо Иванов е именуван за
нотар на подрачјето на Основниот суд во Кочани. Нотарот Чедо Иванов од Кочани роден на 26.1.1952 година, ги исполнува условите за старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12,
166/12, 15/13, 170/13, 44/14, 97/14, 160/14, 188/14,
20/15, 61/15 и 173/15) од причина што на ден 26.1.2016
година ќе наполни 64 години живот и 15 години пензиски стаж.
Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и
135/11), министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ
1. На нотарот Петар Тодор Сиљанов од Битола именуван со решение бр. 09-2730/1 од 12.7.2010 година на министерот за правда на подрачјето на Основниот суд во Битола, му престанува службата нотар поради исполнување
на условите за старосна пензија согласно со закон.
2. Решението влегува во сила на ден 22.2.2016 година.
Образложение
Со Решение бр. 09-2730/1 од 12.7.2010 година на
Министерот за правда врз основа на дваесет и седмиот
конкурс, лицето Петар Сиљанов од Битола е именуван
за нотар на подрачјето на Основниот суд во Битола.
Нотарот Петар Сиљанов од Битола роден на 22.2.1952
година, ги исполнува условите за старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12,
166/12, 15/13, 170/13, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14,
188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 173/15 и 217/15) од причина
што на ден 22.2.2016 година, наполнува 64 години
живот и 15 години пензиски стаж.
Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова
решение.
Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.
Бр. 09-195/1
12 јануари 2016 година
Министер за правда,
Скопје
д-р Аднан Јашари, с.р.
__________
352.
Врз основа на член 55 од Законот 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) и
член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08,
139/09 и 135/11), Министерот за правда на ден 23 декември 2015 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ
1. На нотарот Чедо Иванов од Кочани именуван со
решение бр. 04-527/1 од 23.2.1998 година на министерот за правда на подрачјето на Основниот суд во Кочани, му престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.
2. Решението влегува во сила на ден 26.1.2016 година.

Бр. 09-4191/1
23 декември 2015 година
Министер за правда,
Скопје
д-р Аднан Јашари, с.р.
__________
353.
Врз основа на член 55 од Законот 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) и
член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08,
139/09 и 135/11), Министерот за правда на ден 29 декември 2015 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ
1. На нотарот Стојмир Николов од Виница именуван
со решение бр. 04-1157/1 од 23.4.1998 година на министерот за правда за подрачјето на Основниот суд во Виница,
му престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.
2. Решението влегува во сила на ден 7.2.2016 година.
Образложение
Со решение на министерот за правда бр. 04-1157/1
од 23.4.1998 година, лицето Стојмир Николов е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Виница. Нотарот Стојмир Николов од Виница роден на
7.2.1952 година, ги исполнува условите за старосна
пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“
бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14, 97/14, 160/14,
188/14, 20/15, 61/15 и 173/15) од причина што на ден
7.2.2016 година ќе наполни 64 години живот и 15 години пензиски стаж.
Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и
135/11), министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.
Бр. 09-4271/1
29 декември 2015 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.
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Бр. 9 - Стр. 23

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
354.
Врз основа на член 136 ставови (7) и (8), член 138
став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15 и 152/15), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ КОЈ ВРШИ РАБОТИ ВО ВРСКА СО УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ НА ЛЕТОТ И СО ПОСТАПКИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЛЕТОТ (FLIGHT DISPATCHER)
Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот кој врши
работи во врска со утврдување на условите на летот и
со постапките за подготвување на летот (flight
dispatcher) (“Службен весник на Република Македонија” бр. 161/11 и 108/12), членот 31 се менува и гласи:
“(1) Дозволата на воздухопловен диспечер се издава со важност од три години.
(2) Овластувањето инструктор на воздухопловен
диспечер се издава со неограничена важност а неговата
валидност се утврдува со валидноста на дозволата и лекарското уверение.”
Член 2
Членот 32 се менува и гласи:
“(1) Барање за продолжување на важноста на дозволата на воздухопловен диспечер се поднесува најмалку
30 дена, но не повеќе од 60 дена, пред истекот на важноста на дозволата.
(2) Лицето кое поднесува барање за продолжување
на важноста на дозволата доставува:
1. Важечка дозвола за воздухопловен диспечер;
2. Потврда дека има завршено обука за освежување
на знаењето (recurrent training);
3. Потврда дека во последните три месеци пред истекот на дозволата има успешно завршена редовна проверка на стручност и компетентност согласно член 25
на овој правилник, или потврда дека во изминатите 12
месеци има извршено најмалку еден обсерверски лет
на јавен воздушен превоз на воздухоплов од сообраќајна категорија и
4. Важечко лекарско уверение најмалку класа 4.
(3) Доколку во текот на важењето на дозволата, имателот на дозволата имал прекин во вршење на работи на
воздухопловен диспечер подолго од 12 месеци, покрај доказите од став (2) на овој член потребно е да има завршено обука за освежување на знаењето (recurrent training) во
последните шест месеци пред поднесување на барањето
за продолжување на дозволата“.
Членот 33 се брише.

Член 3

Член 4
Членот 34 се менува и гласи:
“(1) Лицето што нема да ја продолжи важноста на
дозволата во рокот од член 32 став (1) на овој правилник, може да ја обнови дозволата ако успешно ја заврши обуката за освежување на знаењето (recurrent
training) и успешно ја помине проверката на стручност
и компетентност од член 25 на овој правилник, доколку од истекот на важноста на дозволата не поминале
повеќе од 12 месеци.

(2) Доколку од истекот на важноста на дозволата
поминале повеќе од 12 месеци, лицето кое поднесува
барање за обновување на дозволата на воздухопловен
диспечер, покрај завршување на обука за освежување
на знаењето (recurrent training), треба да го полага практичниот дел од испитот за стекнување на дозвола на
воздухопловен диспечер.”
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 10-77/1
18 јануари 2016 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
м-р Горан Јандреоски, МБА, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
355.
Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15) и член
21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на
РМ, на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната
претплата за 2016 година на службеното гласило
„Службен весник на Република Македонија“.
Член 2
Цената на годишната претплата на службеното гласило
„Службен весник на Република Македонија“ за 2016 година, за домашни правни и физички лица се утврдува на
10.100,00 денари, со можност за плаќање на рати.
Член 3
Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за
2016 година, за правни и физички лица со седиште или
живеалиште во странство се утврдува на 325,00 евра.
Член 4
Цената на претплатата на службеното гласило
„Службен весник на Република Македонија“ за пократок период од 12 месеци, се утврдува со износ од
1.000,00 денари на месечно ниво.
Член 5
Цената утврдена во член 2, 3 и 4 од оваа одлука е со
пресметан данок на додадена вредност.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија, со примена од
1.1.2016 година.
Бр. 02-7078/1
30 октомври 2015 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Лазо Трпков, с.р.
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356.
Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15) и член
21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на
РМ, на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за Регистарот на прописи на Република Македонија за 2016 година, во издание на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје.
Член 2
Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2016 година за домашни правни и физички лица се утврдува на 4.000,00 денари, со можност за плаќање на рати.
Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2016 година за домашни правни и физички лица кои ќе се претплатат на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2016 година, изнесува 2.000,00 денари.
Член 3
Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2016 година за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 100,00 евра.
Член 4
Цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е со пресметан данок на додадена вредност.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од
1.1.2016 година.
Бр. 02-7079/1
30 октомври 2015 година
Скопје
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