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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2164.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Управата
за јавни приходи и престанува користењето на недвижните ствари и тоа:
- Објект на КП 16356/5, зграда 6, намена Б4-6, влез
1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 40м², ул. „11 Октомври“ бб, Имотен лист
бр.75892, КО Куманово, 864/4000 идеален дел, сопственост на Република Македонија,
- Објект на КП 16356/5, зграда 2, намена Б4-6,
влез 1, кат ПР, К1, К2, намена на посебен дел од
зграда ДП, со површина од 252м², 273м², 249м², ул.
„11 Октомври“ бб, Имотен лист бр.75893, КО Куманово, 16716/77400 идеален дел, сопственост на Република Македонија,
- Објект на КП 16356/5, зграда 1, намена Б4-3,
влез 1, кат ПР, К1, намена на посебен дел од зграда
ДП, со површина од 308м², 331м², ул. „11 Октомври“
бб, Имотен лист бр.75894, КО Куманово,
13800/63900 идеален дел, сопственост на Република
Македонија,

Декларации, заеднички позиции и
демарши на Европската Унија кон
кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ
Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно регулатива
за спроведување (ЕУ) 2015/1862
на Советот од 18 октомври 2015
година за спроведување на Регулатива (ЕУ) бр. 267/2012 во врска
со рестриктивни мерки против
Иран.....................................................

Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Oдлука
2015/1863 на Советот (ЗНБП) од 18
октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/413/ЗНБП во
врска со рестриктивни мерки против Иран..............................................
Огласен дел ........................................

Стр.

2

34
1-44

- Објект на КП 16356/5, зграда 3, намена Б3-1, влез
1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 1.594м², ул. „11 Октомври“ бб, Имотен лист
бр.75895, КО Куманово, 344/1594 идеален дел, сопственост на Република Македонија,
- Објект на КП 16356/5, зграда 4, намена Б4-6, влез
1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 104м², ул. „11 Октомври“ бб, КП. Имотен
лист бр.75896, КО Куманово, 246/10400 идеален дел,
сопственост на Република Македонија,
- Објект на КП 16356/5, зграда 5, намена А5-4, влез
1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со површина од 16м², ул. 11 Октомври бб, Имотен лист
бр.75897, КО Куманово, 346/1600 идеален дел, сопственост на Република Македонија и
- Објект на КП 16356/5, зграда 7, намена А5-4, влез
1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со површина од 21м², ул. „11 Октомври“ бб, Имотен лист
бр.75899, КО Куманово, 380/2100 идеален дел сопственост, на Република Македонија.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.
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Бр. 77 - Стр. 3

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од
член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Управата за јавни приходи,
во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2470/1
5 април 2016 година
Скопје

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

2165.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии-Царинска управа и престанува користењето на недвижните ствари и тоа:
- Објект на КП 16356/5, зграда 6, намена Б4-6,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП,
површина од 40м², ул. „11 Октомври“ бб, Имотен
лист бр.75892, КО Куманово, 4/4000 идеален дел,
сопственост на Република Македонија,
- Објект на КП 16356/5, зграда 2, намена Б4-6,
влез 1, кат ПР, К1, К2, намена на посебен дел од
зграда ДП, со површина од 774м², ул. „11 Октомври“
бб, Имотен лист бр.75893, КО Куманово, 81/77400
идеален дел, сопственост на Република Македонија,
- Објект на КП 16356/5, зграда 1, намена Б4-3,
влез 1, кат ПР, К1, намена на посебен дел од зграда
ДП, со површина од 639м², ул. „11 Октомври“ бб,
Имотен лист бр.75894, КО Куманово, 67/63900 идеален дел, сопственост на Република Македонија,
- Објект на КП 16356/5, зграда 3, намена Б3-1,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП,
со површина од 1.594м², ул. „11 Октомври“ бб, Имотен лист бр.75895, КО Куманово, 2/1594 идеален
дел, сопственост на Република Македонија,

- Објект на КП 16356/5, зграда 4, намена Б4-6,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП,
со површина од 104м², ул. „11 Октомври“ бб, Имотен лист бр.75896, КО Куманово, 11/10400 идеален
дел, сопственост на Република Македонија,
- Објект на КП 16356/5, зграда 5, намена А5-4,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со
површина од 16м², ул. „11 Октомври“ бб, Имотен
лист бр.75897, КО Куманово, 2/1600 идеален дел,
сопственост на Република Македонија и
- Објект на КП 16356/5, зграда 7, намена А5-4,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со
површина од 21м², ул. „11 Октомври“ бб, Имотен
лист бр.75899, КО Куманово, 341/2100 идеален дел,
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
финансии и Царинската управа во рок од десет дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2470/2
5 април 2016 година
Скопје

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

2166.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Управата
за јавни приходи и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Стр. 4 - Бр. 77
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Управата за јавни приходи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2470/3
5 април 2016 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 77
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2167.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии-Царинска управа и престанува користењето на движните ствари и тоа:
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Бр. 77 - Стр. 7

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерството
за финансии.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Царинската управа, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2470/4
5 април 2016 година
Скопје

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

Стр. 8 - Бр. 77
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2168.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15
и 153/15 ), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4. 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр. 421, КО
Кисела Вода 2, ул.,,Бојмија’’, бр.8/1-50 во Скопје и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат К 13, број на посебен дел од зграда 50, намена на
посебен дел од зградата СТ, со внатрешна површина од
77 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат К 13, број на посебен дел од зграда 50, намена на
посебен дел од зградата ПП, со внатрешна површина
од 11 м2 и
-зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 50, намена на
посебен дел од зградата П, со внатрешна површина од
3 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2725/1
5 април 2016 година
Скопје

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

2169.
Врз основа на член 193 став 4 од Законот за служба
во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11,
148/11, 55/12, 29/14, 33/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.4.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОК ЗА ЗАКУПНИНА НА
СТАН НА АКТИВНИОТ ВОЕН И ЦИВИЛЕН ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА КОЈ НЕ Е СТАНБЕНО ОБЕЗБЕДЕН
Член 1
Со оваа одлука се определува висината на надоместокот на трошок за закупнина на стан на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), кој не е станбено обезбеден.
Член 2
Висината на надоместокот на трошокот за закупнина на стан се определува врз основа на:
- место на вршење на служба,
- број на членови на семејно домаќинство и
- временскиот период на нерешено станбено обезбедување.

Член 3
Висината на надоместокот на трошоците за закупнина на стан според местото на вршење на служба, се
определува според гарнизонот во кој се наоѓа станот.
Висината на надоместокот на трошокот за закупнина на стан, во гарнизонот Скопје и Петровец е во износ
на висината на трошоците за одвоен живот.
Висината на надоместокот на трошокот за закупнина на стан во другите гарнизони на Армијата, е во износ од 80% од износот на трошоците за одвоен живот.
Член 4
Според бројот на членовите на потесното семејство
со кои живеат во заедничко домаќинство, висината на
надоместокот од член 3 од оваа одлука, изнесува и тоа
за:
-самец.....................................................................70%,
-семејно домаќинство од два члена.....................80%,
-семејно домаќинство од три члена.....................90%,
-семејно домаќинство од четири или повеќе членa…..100%.
Член 5
Според временскиот период на нерешено станбено
обезбедување од страна на Армијата, висината на надоместокот од член 3 од оваа одлука, се намалува, и тоа
за:
-нерешено станбено прашање до 5 години..........15%
-нерешено станбено прашање од 5 до 10 години...10%
-нерешено станбено прашање од 10 до 15 години....5%.
На активниот воен и цивилен персонал со нерешено
станбено прашање над 15 години, не му се намалува
висината на надоместокот од член 3 од оваа одлука.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3005/1
12 aприл 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
2170.
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07,
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 14/14, 116/14, 135/14,10/15, 98/15, 145/15
и 30/16), министерот за образование и наука донесе
КАЛЕНДАР
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ВО
ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА
Член 1
Во Календарот за организација на учебната
2015/2016 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.148/15), во
член 5 во ставот 1 зборовите „од 23 мај до 31 мај 2016
година“ се заменуваат со зборовите „од 21 мај до 26
мај 2016 година“.
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Член 2
Во член 6 во ставот 1 зборовите „од 1 јуни до 10 јуни 2016 година“ се заменуваат со зборовите „од 7 јуни
до 11 јуни 2016 година“.
Член 3
Во член 7 став 1 во алинејата 1 зборовите „4 јуни“
се заменуваат со зборовите „28 мај“.
Во алинејата 2 зборовите „11 јуни“ се заменуваат со
„13 јуни“.
Во алинејата 3 зборовите „13 јуни“ се заменуваат со
„9 јуни“.
Во став 3 во алинејата 1 зборовите „4 јуни“ се заменуваат со зборовите „28 мај“.
Во алинејата 2 зборовите „11 јуни“ се заменуваат со
„13 јуни“.
Во став 5 во алинејата 1 зборовите „4 јуни“ се заменуваат со зборовите „28 мај“.
Во алинејата 2 зборовите „11 јуни“ се заменуваат со
„13 јуни“.
Во алинејата 3 зборовите „13 јуни“ се заменуваат со
„9 јуни“.
Член 4
Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.20-7040/1
14 април 2016 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
2171.
Врз основа на член 88-в став (2) од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на
Република Македонија” бр. 20/04, 115/07, 18/11,
148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14,
104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за култура
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ
ЗА ДОБИВАЊЕ КОНЗЕРВАТОРСКА ЛИЦЕНЦА
Член 1
Со овој правилник се пропишува Програмата за полагање на испитот за добивање конзерваторска лиценца (во натамошниот текст: Програмата).
Член 2
Испитот за добивање на конзерваторска лиценца се
полага според Програмата која е дадена во прилог и е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот и програмата за полагање испит за добивање на конзерваторска
лиценца и за образецот на лиценцата („Службен весник
на Република Македонија” бр. 32/06).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 58-5177/1
12 април 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа-Милевска,с..р.

Прилог
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ
КОНЗЕРВАТОРСКА ЛИЦЕНЦА
I. ПРВ ДЕЛ НА ИСПИТОТ
А) Прашања со кои се проверува теоретското знаење на кандидатот од областа на домашните и меѓународните прописи за заштита на културното наследство,
од:
1. Прописите на Република Македонија:
- Закон за заштита на културното наследство и
- Кривичен законик - одредби кои се однесуваат на
кривични дела против културното наследство.
2. Меѓународните прописи:
- Ревидирана европска конвенција за заштита на археолошкото наследство, Валета, 16 јануари 1992 и
- Европска конвенција за заштита на архитектонското наследство, Гранада, 3 октомври 1985 година.
Б) Литература:
- Темелни акти на УНЕСКО за заштита на културното наследство, Скопје, МНК ИКОМОС, 2006 и
- Европско културно наследство (II), Преглед на
уредби и активности, Скопје, Управа за заштита на
културното наследство-Скопје, 2008.
II. ВТОР ДЕЛ НА ИСПИТОТ
Методолошки пристап за подготовка на стручна тема според видовите на културното наследство и по тематски целини:
Архитектонско наследство
1. Главни карактеристики на архитектонското наследство:
- типови градби, конструктивни системи, техники
на градење и интегрални делови/содржини на градбата
(ѕидно сликарство, мозаик, камена/дрвена пластика).
2. Конзерваторски истражувања и практика:
- историја и теорија на конзервацијата на архитектонското наследство;
- методологија на истражувања;
- примена на конзерваторски принципи;
- традиционални и современи системи на градење и
градежни материјали-идентификација, стандарди и
компатибилност;
- утврдување на техничката состојбата на градбата;
- утврдување на конзерваторска постапка;
- причини и видови на оштетувања;
- превентивни техники и методи на заштита (отстранување на вегетација, покривање, потпирање и
сл.);
- општи познавања на геомеханичките својства на
теренот, климатските, сеизмичките и други (природни)
услови важни за одвивање на конзерваторскиот процес;
- вид, обем и начин на изготвување на изведбена
документација;
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- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес;
- мерки на безбедност при работа и
- утврдување мерки на заштитен режим по завршувањето на конзерваторските зафати со цел - опстојување, развој и користење на доброто.
3. Заштитно-конзерваторски основи;
4. Превентивна заштита;
5. Конзерваторска етика и
6. Стандарди и принципи на конзервација.
Недвижно археолошко наследство
1. Главни карактеристики на археолошкото наследство:
- типови градби, конструктивни системи, техники
на градење и
- интегрални делови/содржини на градбата (ѕидно
сликарство, мозаик, камена/дрвена пластика).
2. Конзерваторски истражувања и практика:
- историја и теорија на конзервацијата на археолошкото наследство;
- методологија на археолошки истражувања;
- примена на конзерваторски принципи;
- традиционални и современи системи на градење и
градежни материјали-идентификација, стандарди, компатибилност;
- утврдување на техничката состојбата на градбата;
- утврдување на конзерваторска постапка;
- причини и видови на оштетувања;
- превентивни техники и методи на заштита (отстранување на вегетација, покривање, потпирање и
сл.);
- превентивна заштита на откриени археолошки наоди;
- општи познавања на геомеханичките својства на
теренот, климатските, сеизмичките и други (природни)
услови важни за одвивање на конзерваторскиот процес;
- вид, обем и начин на изготвување на изведбена
документација;
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес;
- мерки на безбедност при работа;
- утврдување мерки на заштитен режим по завршувањето на конзерваторските зафати со цел - опстојување, развој и користење на доброто.
3. Заштитно-конзерваторски основи;
4. Превентивна заштита;
5. Конзерваторска етика и
6. Стандарди и принципи на конзервација.
Ѕидно сликарство
1. Главни карактеристики на ѕидното сликарство:
- општи познавања на уметничките и техничко-технолошките особености на најзначајните остварувања
во одредени историски периоди
- техники на ѕидно сликарство – фреско, секо, комбинирани техники и сл. и
- структура на ѕидното сликарство – подлоги и малтери, врзива и пигменти.
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2. Конзерваторски истражувања и практика
- постапки за конзервацијата на ѕидното сликарство;
- утврдување на техниката и состојбата (носач, подлога, сликан слој);
- причини за оштетувањата (природни/биолошки,
човечки фактор);
- соли и нивната растворливост (видови, идентификација и отстранување);
- видови микроорганизми и метод(и) за нивно отстранување;
- физичко-хемиски истражувања за идентификација
и примена на материјали (неинвазивни и инвазивни методи и др.);
- конзерваторски методи (зацврстување/фиксирање,
консолидација на пукнатини, чистење, отстранување
на патина, флеки, стари и несоодветни премачкувања и
сл.);
- донесување одлука за конзерваторска постапка;
- ретуширање и реинтеграција на боите;
- трансфер и враќање;
- раслојување;
- материјали и инструменти за конзервација
(традиционални/современи);
- вид и обем на изведбена документација;
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес;
- мерки за безбедност при работа;
- методи и пристап кон презентација и
- мерки на превенција од оштетувања.
3. Превентивна заштита;
4. Конзерваторска етика и
5. Стандарди и принципи на конзервација.
Мозаик
1. Главни карактеристики и видови мозаици: подни
и ѕидни мозаици низ историјата, мозаични икони и др.
2. Материјали за изработка на мозаик (камен, мермер, стакло, стаклени пасти, позлата, глазирана керамика и др).
3. Техника (и) и технологија на изработка на мозаик.
4. Конзерваторски истражувања и практика:
- постапки за конзервација на мозаик;
- современи методи за идентификација на материјалите (структура, својства) и нивната примената;
- утврдување на техничката состојба;
- причини за оштетувања – природни/климатски,
биолошки, човечки фактор;
- превентивни техники и методи на заштита (отстранување на вегетација, чистење, покривање, песочна покривка итн.);
- конзерваторски методи – консолидација, фиксирање на подлога (малтер), лепење на отпаднати делови,
чистење на површината, вадење/ поставување/ пренесување на мозаик, реконструкција на подлогата и на
отпаднати делови;
- методи и пристап кон презентација и заштита/одржување на мозаичните површини;
- вид и обем на изведбената документација;
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- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес и
- мерки за безбедност при работа.
5. Превентивна заштита;
6. Конзерваторска етика и
7. Стандарди и принципи на конзервација.
Икони и штафелајно сликарство
1. Главни карактеристики на иконите и штафелајното сликарство.
2. Конзерваторски истражувања и практика:
- техника и технологија на изработка на икони и
штафелајни дела: носач (видови и начин на обработка), подлога (платно/грунд; видови и состав -полнител, врзиво, пластификатор итн.), боен слој и позлата
(пигменти и врзива, техники на позлатување), заштитен слој (видови лакови, состав, начин на изработка),
опкови и друг вид апликации;
- историја на материјалите и извори за технологијата и техниката на изработка на икони и на други штафелајни дела;
- утврдување на техничката состојба;
- причини за оштетувања – микро - климатски/биолошки/човечки фактор;
- физичко-хемиски анализи за идентификација на
оригинални и конзерваторски материјали;
- современи методи за идентификација на материјалите (структура, својства) и нивната примена;
- конзерваторски методи (консолидација, трансфер
на нов носач, реконструкција, раслојување, чистење и
регенерација на лак, рентулажа и др.);
- фактори кои влијаат при изборот на конзерваторскиот метод (состојба/ зачуваност, функција и сл.);
- вид и обем на изведбената документација;
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес;
- мерки на безбедност при работа и
- мерки за превенција од оштетување на делата за
време на чување, експонирање и транспорт.
3. Превентивна заштита;
4. Конзерваторска етика и
5. Стандарди и принципи на конзервација.
Предмети од стакло/керамика/метал/камен/дрво
1. Главни карактеристики на предметите од
стакло/керамика/метал/камен и дрво.
2. Техника и технологија на изработка на предмети
од стакло/керамика/ метал/ камен/дрво и апликации од
други материјали.
3. Познавања на ликовни и вајарски техники и методи.
4. Конзерваторски истражувања и практика:
- теорија/извори за конзервација на предмети од
стакло/ керамика/ метал/ камен/дрво;
- селекција и класификација на зачувани предмети
или делови од стакло/керамика/метал/камен/дрво;
- физичко-хемиски анализи и други методи за утврдување на структурата, квалитетот и начинот на изработка на предмети од стакло/керамика/ метал/камен/дрво;
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- утврдување на состојбата на предмети од стакло/
керамика/ метал/ камен/ дрво или на одделни зачувани
фрагменти;
- причини и видови на оштетувања - природни/биолошки/човечки фактор(и);
- превентивни техники и методи на заштита (при
пронаоѓање, транспорт, привремено депонирање и во
текот на конзерваторскиот процес);
- конзерваторски техники и методи - чистење, импрегнирање, консолидација, лепење, леење, изработка
на калапи, моделирање рекомпонирање, реставрација,
реконструкција, фумигација и др;
- материјали за конзервација – врзива, лепила, пигменти, лакови, позлата, реагенси, растворувачи/ разредувачи, емулзии и др.;
- вид и обем на изведбената документација;
- чување и презентација на предмети од стакло/керамика/ метал/ камен/дрво;
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес и
- мерки на безбедност при работа.
5. Превентивна заштита;
6. Конзерваторска етика и
7. Стандарди и принципи на конзервација.
Предмети работени на подлога од целулоза
и кожа
1. Главни карактеристики на предметите работени
на подлога од целуложа и кожа.
2. Видови и начин на подготовка на подлоги – целулозна (хартија, папирус итн.) и кожена (пергамент,
друг вид кожа).
3. Средства за пишување/цртање (сликање) - туш,
мастило, молив, бои/пигменти итн.
4. Материјали за подврзување.
5. Конзерваторски истражувања и практика:
- теорија/извори за конзервација на дела работени
на подлога од целулоза и кожа;
- селекција и класификација на зачувани дела или
делови/фрагменти работени на подлога од целулоза и
кожа;
- физичко-хемиски анализи за утврдување на структурата, квалитетот, начинот на изработка и употребата
на средства за пишување/ цртање (сликање) на дела работени на подлога од целулоза и кожа;
- утврдување на состојбата или на делови/ фрагменти;
- причини и видови на оштетувања – природно стареење, биолошки, физичко-хемиски и механички фактор(и);
- превентивни техники и методи на заштита (при
пронаоѓање, транспорт, времено депонирање и во текот на конзерваторскиот процес);
- конзерваторски техники и методи - чистење (дезинфекција, неутрализација и др.), консолидација, лепење, рекомпонирање, реставрација, реконструкција и
др.;
- материјали за конзервација: лепила, пигменти, реагенси, мастила, емулзии, растворувачи/разредувачи и
друго;
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- вид и обем на изведбената документација;
- начин на чување - сместување, ракување и сл.;
- начин на експонирање;
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес и
- мерки за безбедност при работа.
6. Превентивна заштита.
7. Конзерваторска етика и
8. Стандарди и принципи на конзервација.
Предмети од текстил
1. Главни карактеристики на предметите предметите од текстил.
2. Техника и технологија за изработка на ткаен
/плетен/везен предмет, со додатоци/апликации.
3. Класификација на текстилните влакна и нивни
основни карактеристики (природни, вештачки, комбинација).
4. Конзерваторски истражувања и практика:
- теорија/ извори за конзервација на текстилни
предмети;
- анализи за утврдување на структурата, квалитетот
и техниката на изработка на текстилни предмети;
- методи за утврдување на видот на текстилните
влакна (согорување, опип, лупа, микроскоп, ултравиолетови зраци);
- причини и видови на оштетувања-природно стареење,/биолошки/физичко-хемиски и механички фактор(и);
- превентивни техники и методи на заштита (при
пронаоѓање, транспорт, привремено депонирање и во
текот на конзерваторскиот процес);
- конзерваторски техники и методи-чистење, рачно
обновување, лепење, комбинација на техники и методи;
- материјали и инструменти за конзервација-конци
(памучни, ленени, свилени и др.);
- видови платна (за подлога на оштетени делови),
четки, корита и др.;
- вид и обем на изведбената документација;
- начин на чување - сместување, ракување и сл.;
- начин на експонирање;
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес и
- мерки на безбедност при работа.
5. Превентивна заштита;
6. Конзерваторска етика и
7. Стандарди и принципи на конзервација.
Филмска лента
1. Главни карактеристики на филмските дела.
2. Основни карактеристики на филмска лента (димензии, состав, техника).
3. Конзерваторски истражувања и практика:
- теорија/извори на конзервација на филмската
лента;
- методи за кинотечна обработка на филм – техничка, филмолошка;
- видови на оштетувања на филмска лента–механички, хемиски;
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- превентивни техники и методи на заштита (при
пронаоѓање, транспорт, привремено депонирање и во
текот на конзерваторскиот процес);
- конзерваторски техники и методи - чистење, лепење, перфорација, понатамошна лабораториска обработка);
- вид и обем на изведбена документација;
- начин и услови за чување, ракување, пакување и
сл.;
- подготовка и организација на работите во конзерваторскиот процес и
- мерки на безбедност при работа.
4. Превентивна заштита;
5. Конзерваторска етика и
6. Стандарди и принципи на конзервација.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2172.
Врз основа на член 24 став 1 алинеjа 5 од Законот
за електронските комуникации („Службен весник на
Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015
и 193/2015), Директорот на Агенцијата за електронски
комуникации на ден 12.4.2016 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
Се поништува објавата на Правилникот за уредување на условите, начинот и постапката за давање на под
закуп на слободен деловен простор по пат на јавно наддавање, кој е во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации, објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ број 64/2016.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето на истата во „Службен весник на Република Македонија“.
III
Оваа одлука е конечна.
Образложение
Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации донесе Правилник за уредување на условите, начинот и постапката за давање под
закуп на слободен деловен простор по пат на јавно
наддавање, кој е во сопственост на Агенцијата за
електронски комуникации,
број 1102-9/5 од
19.2.2016 година.
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Поради тоа што се констатира дека не е објавен донесениот Правилник за уредување на условите, начинот и постапката за давање под закуп на слободен деловен простор по пат на јавно наддавање, кој е во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации,
туку работна верзија на истиот, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
Оваа одлука да се објави во „Службен весник на
РМ“.
Бр. 0302-1478/2
13 април 2016 година
Скопје

По овластување од Директор,
Советник за работи од областа
на правото,
Бојана Стефановска, с.р.
__________

2173.
Врз основа на член 19 алинеја 13, а во врска со член
29 став 5 од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), согласно одредбите од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15 и 153/15) и согласно одредбите
на Законот за продажба и давање под закуп на деловни
згради и деловни простории на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
13/2013, 69/2013, 27/2014, 42/2014, 178/2014, 180/2014,
51/2015, 61/2015,129/2015, 06/2016), како и член 15
точка в) алинеа 10 од Статутот на Агенцијата за електронски комуникации бр.1102-22/6 од 15.12.2014 година, Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден
19.2.2016 донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА
СЛОБОДЕН ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПО ПАТ НА
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, КОЈ Е ВО СОПСТВЕНОСТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува условите, начинот
и постапката за давање под закуп на слободен деловен
простор по пат на јавно наддавање, кој е во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации (во
натамошниот текст АЕК).
Член 2
(1) Давањето под закуп на слободен деловен простор се врши според пазарната вредност на деловниот
простор која се утврдува согласно со Методологијата
за процена на пазарната вредност на деловниот простор. Процената не треба да биде постара од една година пред да се изврши закупот на слободен деловен
простор.
(2) Проценетата пазарна вредност претставува почетна цена за јавно наддавање.

(3) Процената на пазарната вредност на слободен
деловен простор ја вршат овластени проценувачи на
деловен простор, согласно Законот за процена.
Член 3
(1) Давањето под закуп на слободен деловен простор се врши со:
- електронско јавно наддавање (во натамошниот
текст: јавно наддавање) со користење на електронскиот
систем за јавно наддавање на слободен деловен простор со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, за што не се
плаќа надоместок.
(2) Постапката за јавно наддавање ја спроведува
Комисија за спроведување на постапки за јавно надавање (во натамошниот текст: Комисијата), формирана од
страна на Директорот од редот на вработените во
стручната служба на Агенцијатата.
Комисијата има претседател, два члена и нивни заменици.
(3) Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, како орган на Агенцијата, донесува одлука за
спроведување на постапка за јавно наддавање за издавање под закуп слободен деловен простор во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации, на
предлог на Директорот на Агенцијата за електронски
комуникации.
(4) Одлуката ги содржи најмалку следните елементи:
- намена на слободен деловен простор по дејност;
- местополжба на слободен деловен простор;
- број на слободен деловен простор;
- површина по м2;
- почетна цена за месечна закупнина на слободен
деловен простор;
- времетрање на договорот за закуп;
(5) Комисијата за спроведување на постапката за
јавно надавање ја спроведува постапката со претходно
дадена објава на електронскиот систем за јавно наддавање и во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред
денот на објавувањето на објавата и еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик во општините, општините
во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје сe наоѓа деловниот простор предмет на објавата, а излегува
најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата.
(6) Објавата за давање под закуп на деловен простор задолжително ги содржи следниве податоци за:
- деловниот простор која е предмет за закуп(површина и број на катастарска парцела каде се наоѓа, катастарска општина и број на имотен лист, број на
зграда, намена на зграда, број на влез, број на посебен
дел од зграда),
- почетната цена за месечна закупнина на деловниот простор кој се дава под закуп,
- рокот за поднесување и начинот на поднесување
на пријавите за учество на јавното наддавање,
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- времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање,
- условите за учество на јавно наддавање за домашни и странските физички и правни лица,
- банкарска гаранција за сериозност на понуда во
висина од 2% од проценетата вредност на деловниот
простор кога се дава под закуп,
- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на
писменото известување за избор, во спротивно нема да
се пристапи кон склучување на договор, а банкарската
гаранција за сериозност на понуда ќе биде активирана
и на понудувачот ќе му се изрече забрана за учество во
постапките за јавно наддавање при давање под закуп
на деловни простории во период од една година од денот на изрекувањето на забраната,
- начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање на учесниците на јавно
наддавање, потребен број на учесници согласно со закон, минималниот чекор на зголемување на вредност
по месечна закупнина на деловниот простор, дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната понуда, рокот за враќање на банкарска гаранција, обврска за трошоци за солемнизација на договорот и право на приговор) и
- интернет страницата на која ќе се врши јавното
наддавање.
(7)Висината на почетна месечна закупнината изнесува 0,5% од проценетата вредност на деловниот простор.
(8) На учесниците на јавното наддавање Агенцијата
за електронски комуникации треба да обезбеди достапност до пријавата за учество на јавното наддавање, одлуката донесена од Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, како орган на Агенцијата, предлог -Договорот за закуп на деловен простор и овој Правилник.
Член 4
(1) За деловниот простор, која е предмет на објавата
на јавно наддавање, можат да се пријават за учество
сите заинтересирани домашни и странски физички и
правни лица кои можат да имаат во закуп деловен
простор на територија на Република Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени
во објавата.
(2) Комисијата е должна во објавата да утврди рок
за поднесувањето на пријавата за учество на јавното
наддавање.
(3) Рокот од ставот (2) на овој член не може да биде
пократок од десет календарски дена ниту подолг од 30
дена сметајќи од денот на објавувањето на објавата до
денот на поднесувањето на пријавите.
(4) Пријавата за учество на јавното наддавање се
поднесува по електронски пат и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за
јавно наддавање.
(5) Комисијата по приемот на пријавите утврдува
дали се доставени во определениот рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата, по што ги
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известува подносителите на пријавите по електронски
пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни,
Комисијата во рок од три дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение
дека нема да учествуваат на јавното наддавање.
(6) Подносителите на пријави кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното наддавање согласно со објавата, на денот на спроведување на јавното
наддавање се регистрираат на интернет страницата наведена во објавата со корисничко име и шифрата за
учество на јавното наддавање, по што имаат право на
учество на јавното наддавање.
(7) Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во објавата. Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се
пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадни во објавата и ја прифати почетната цена.
(8) Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање му се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на
одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок
од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.
Член 5
(1)Доколку во објавата се пропишат и други услови
за учество освен податоците од член (3) став (6) од овој
правилник, задолжително се бара согласност од Советот за јавни набавки доклку пет или помалку од пет домашни или пет или помалку од пет странски субјекти
можат да ги исполнат тие услови од објавата.
Член 6
(1) Јавното наддавање започнува со објавување на
почетната цена на месечна закупнина на деловниот
простор и се спроведува по пат на наддавање од страна
на учесниците. Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат односно да ја
зголемуваат цената на деловниот простор.
(2) Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата,
при што доколку по истекот на последните две минути
од определеното време за траење на јавното наддавање
од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок
за завршување на јавното наддавање се продолжува за
уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.
(3) Јавното наддавање продолжува неограничено се
додека во временски интервал од две минути има нова
понуда.
(4) Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда, вкупната почетна цена на деловниот
простор се намалува за 2% по што учесниците на јав-
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ното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат односно зголемуваат цената на деловниот простор без при тоа да се ограничува минималниот чекор
на зголемување. Доколку во истекот на послените две
минути од вторите пет минути од јавното наддавање од
страна на учесниците е прифатена понудата, односно
дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување
на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда. Доколку во времетраење
од петте минути повторно нема понуда, вредноста на
деловниот простор повторно се намалува за 2% од
вкупната почетна цена на деловниот простор.
(5) Намалувањето на вкупната почетна цена на деловниот простор во текот на наддавањето доколку станува збор за објава по прв пат може да изнесува најмногу до 30% од утврдената пазарна вредност на деловниот простор, односно проценетата вредност за месечна закупнина на деловниот простор без разлика колку понудувачи се јавиле на јавното наддавање.
(6) Намалувањето на вкупната почетна цена на деловниот простор во текот на наддавањето доколку станува збор за објава по втор пат може да биде најмногу
до 30% доколку на јавното наддавање се пријавил само
еден заинтересиран учесник, а доколку се пријавиле
двајца или повеќе учесници, намалувањето може да изнесува до најмногу 50% од утврдената пазарна вредност на деловниот простор, односно проценетата вредност за месечна закупнина на деловниот простор.
Член 7
(1) За најповолен понудувач се смета учесникот на
јавното наддавање кој понудил последна цена по месечна закупнина која претставува највисока цена за закуп на деловниот простор.
(2) Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.
(3) Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од
денот на завршувањето на постапката за јавно наддавање е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на
овој член, а доколку не ги уплати во овој рок, нема да
се пристапи кон склучување на договорот, банкарската
гаранција ќе биде активирана на понудувачот и на понудувачот ќе му се изрече забрана за учество на постапките за јавно наддавање за давање под закуп на деловни простории во период од една година од денот на изрекувањето на забраната.
(4) По завршувањето на постапката за јавно наддавање со најповолниот понудувач во рок од пет работни
дена по извршената уплата на цената на деловниот
простор, Одговорното лице на Агенцијата за електронски комуникации склучува Договор за закуп на деловниот простор со закупецот. На договорот за закуп на
деловниот простор соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.
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(5) Учесниците на јавното наддавање имаат право
на приговор само по однос на постапката на јавното
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата, која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на
приговорот.
(6) Против решението од ставот (5) на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен
однос во втор степен.
Член 8
(1) Договорот за закуп на недвижната ствар се склучува во писмена форма и особено содржат страни на
договорот, предмет на договорот, односно конкретни
податоци за деловниот простор а за закупецот обврска
за плаќање на нотарски трошоци.
(2) Договорот кој не ги содржи елементите од ставот (1) на овој член е ништовен.
(3) По склучувањето на договорот закупецот во
рок од 30 дена истиот го доставува кај нотар заради
вршење на солемнизација.
Член 9
Плаќањето на средствата за закупнината се врши на
сметка на Агенцијата за електронски комуникации.
Член 10
(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден
од денот на неговото објавување во „Службен весник
на Република Македонија”.
(2) По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде
објавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски
комуникации.
Бр. 1102-9/5
19 февруари 2016 година
Скопје

Агенција за електронски
комуникации
Комисија
Претседател,
Гордана Клинчарова, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2174.
Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на
Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА
I
1. Два јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје
Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44, 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Службен весник на
РМ“ број150/07) и Законот за измени и дополнување на
Законот за јавно обвинителство („Службен весник на
РМ“ бр 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат за:
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I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во
Вишото јавно обвинителсво Скопје, потребно е како
посебен услов да имаат работно искуство од најмалку
пет години со потврдени резултати на правни работи
по положениот правосуден испит
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, во оригинал или заверена
фотокопија на нотар, уверение за државјанство и лекарско уверение (да не се постари од шест месеци од
денот на неговото издавање), диплома или уверение за
завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, Потврда за работен стаж, да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. Кеј
Димитар Влахов бр.4, V спрат, во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Приемот на документи е од 08:30 до 16:00 часот секој работен ден.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Бр. 08-114/1
14 април 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2175.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13 , 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16
и 53/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен
весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009,
34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14,
129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот
за данокот на додадена вредност („Службен весник на
РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004,
33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009,
133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14,
112/14 , 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот
за животната средина (“Службен весник на РМ“ бр.
53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09
и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на
18.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 25,786
до 27,411

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 20,869

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 20,272

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 13,058

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 62,00
до 63,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 44,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 32,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 16,931

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 22,086
до 21,733

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,389

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 19.4.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02 – 822/1
18 април 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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2176.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 17, став 1 од
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на
Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје за користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден
14.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за проектирање, градежништво,
производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН
ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, со седиште на ул.
„Борка Талевски“ бр.55/1-2, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија
произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ ЕШТЕРИЧКА“ со реф. бр. 373 со инсталирана моќност од
567 kW и со локација на КП бр.1/4, КО Шталковица
(машинска зграда), КП бр.162/2, КП бр.1/5, КО Шталковица (водостој), КП бр.1/7, КО Шталковица,
КП бр.763/2, КО Зелен Град (зафат на градба), Општина Пробиштип.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, со седиште на ул. „Борка Талевски“ бр.55/1-2, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-84;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ ЕШТЕРИЧКА“ со реф. бр. 373;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр.1/4, КО Шталковица (машинска зграда), КП
бр.162/2, КП бр.1/5, КО Шталковица (водостој), КП
бр.1/7, КО Шталковица, КП бр.763/2, КО Зелен Град
(зафат на градба), Општина Пробиштип;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 567
kW (една генераторска единица со моќност од 567
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.627.227 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ЕШТЕ-
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РИЧКА“ со реф. бр. 373, УП1 бр.08-17/13 од 08.05.2013
година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

- период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-11/16
14 април 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
2177.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 17, став 1 од
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на
Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје за издавање на решение за
стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија, на седницата одржана на ден 14.4.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за проектирање, градежништво,
производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН
ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, со седиште на ул.
„Борка Талевски“ бр.55/1-2, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител
на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ
ЕШТЕРИЧКА“ со реф. бр. 373 со инсталирана моќност
од 567 kW и со локација на КП бр.1/4, КО Шталковица
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(машинска зграда), КП бр.162/2, КП бр.1/5, КО Шталковица (водостој), КП бр.1/7, КО Шталковица, КП
бр.763/2, КО Зелен Град (зафат на градба), Општина
Пробиштип.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, со седиште на ул. „Борка Талевски“ бр.55/1-2, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-84;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ ЕШТЕРИЧКА“ со реф. бр. 373;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр.1/4, КО Шталковица (машинска зграда), КП
бр.162/2, КП бр.1/5, КО Шталковица (водостој), КП
бр.1/7, КО Шталковица, КП бр.763/2, КО Зелен Град
(зафат на градба), Општина Пробиштип;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 567
kW (една генераторска единица со моќност од 567
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.627.227 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
21.4.2036 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-10/16
14 април 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
2178.
ИСПРАВКА
Во Одлуката за менување на лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија на
Друштвото за трговија со електрична енергија СЕНТРАДЕ ДООЕЛ - Скопје, УП1 Бр. 07-05/15 од 24 март
2016 година, објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/16, се врши исправка во Прилог
2 точка 1, алинеја 1, ул. „Мирче Ацев“ бр. 2, кат 3/1,
Скопје-Центар се заменува со ул. „Мирче Ацев“ бр. 2,
кат 3, Скопје-Центар.
Претседател,
Димитар Петров, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2179.
Врз основа на член 34, став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/05 од 18.5.2005
година, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10,
171/10 и 148/2011), Комората на извршители на РМ на
ден 5.4.2016 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ
Се определува денот 1.5.2016 година за датум на
почеток со работа на извршител Дашмир Саити, именуван за подрачјето на Основниот суд во Тетово.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето.
Образложение
На ден 9.3.2016 година лицето Дашмир Саити е
именувано за подрачјето на Основниот суд во Тетово
со Решение на Министерот за правда бр. 09-692/4.
На ден 4.4.2016 година Дашмир Саити достави до
Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од
одговорност.
Согласно наведеното, Комората на извршители на
РМ врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.
Бр. 03-297/2
5 април 2016 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Петрески, с.р.

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
2180.
Врз основа на членовите 100 и 101 од Законот за
високо образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09,
115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14,
130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15 и 154/15), како и членовите 41, 42, 43 и 44, од Законот за туристичка дејност („Службен весник на Република Македонија“
бр.62/04, 89/08, 12/09,17/11, 53/11, 123/12, 164/13 и
27/14), и Националната рамка на класификации
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
154/10), Факултетот за туризам и бизнис логистика –
Гевгелија, при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
по претходно мислење на Министерството за образование и наука ја пропишува следнава
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ
ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ
Член 1
Стручниот испит за туристички водич се полага
според пропишана содржина на стручните предмети.
Член 2
Стручниот испит за туристички водич составен е од
два дела: теоретски и практичен дел.
Теоретскиот дел од стручниот испит се полага по
следниве предмети:
- Основи на туризмот,
- Туристичка географија,
- Хотелиерство и патнички агенции,
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- Културно наследство,
- Комуникативно - пропагандна дејност,
- Култура на однесување,
- Странски јазик.
Практичен дел од стручниот испит се спроведува
преку симулација на водење групи – туристи во местото каде се реализира стручниот испит.
Член 3
Предметот странски јазик опфаќа говорен јазик,
особено оспособеност за комуникација.
Член 4
Кандидатот поднесува пријава за полагање стручен
испит за туристички водич до Факултетот за туризам и
бизнис логистика, во која наведува кој странски јазик
би го полагал.
По исклучок од ставот 1 на овој член се ослободени
од полагање на странски јазик лицата кои имаат диплома, уверение, сертификат или друг документ со кој
се докажува дека солидно владеат странски јазик.
Член 5
Право на пријавување и полагање стручен испит за
туристички водич имаат кандидати кои завршиле најмалку средно образование (втор степен на знаење).
Член 6
Начинот на реализација на обуката и полагањето на
стручниот испит се одвива преку следните пет чекори,
постапки:
Прв чекор. Факултетот за туризам и бизнис логистика двапати годишно (во месец септември и февруари) објавува Оглас во кој даден е опис за начинот на
реализација, времетраење, место на реализација, износ
и начин на полагање на обуката за туристички водич.
Втор чекор. Факултетот до сите пријавени кандидатите, кои претходно го уплатиле износот за Обука, им
испраќа литература и прирачник.
Трет чекор. Обуката ќе се реализира во сабота, и
тоа по две саботи во месецот. Обуката трае три месеци.
По исклучок од ставот 4 на овој член, доколку кандидатот не се изјасни поинаку. Имено, секој кандидат
пополнува пријава за избор на формата на обука. За изборот на формата на обука, понудени се две опции:
Обука со предавања и Обука со консултации, професор
– кандидат.
За Обука со предавања, минималниот број на кандидати треба да биде 20.
Доколку кандидатот избере Обука со консултации,
професор – кандидат, во тој случај, Факултетот до секој кандидат преку е-пошта испраќа литература, прирачник и подготвителен тест за испит. Кандидатот во
текот на три месеци се подготвува за стручниот испит,
и се консултира со професорот/ите (преку е–пошта, телефон, директен контакт и домашна активност).
Четврт чекор. Полагањето е теоретскиот дел од
стручниот испит е усно. Додека практичниот дел од испитот се спроведува преку симулација на водење групи
– туристи во местото каде се реализира стручниот испит. Полагањето се реализира во сабота на крајот на
месец декември и мај.
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Петти чекор. Факултетот за туризам и бизнис логистика на секој кандидат Факултетот за туризам и
бизнис логистика на секој кандидат кој успешно ја завршил обуката му издава Уверение за туристички водич.
Член 7
Согласно член 100 став 1 од Законот за високо образование со кој се регулираат програмите за стручно и
професионално усовршување на Универзитетите и високите стручни школи, а се организираат заради усовршување, дополнување, продлабочување и осовременување на знаењето, овие програми не се сметаат за
студии.
Како и согласно став 2 од истиот член, во кои стои,
дека учесниците во формите за стручно, односно професионално усовршување немаат статус на студенти,
па според тоа, оваа програма не подлежи на Уредбата
за Национална рамка на квалификации за стекнати резултати од учење, како и нивото на квалификација која
се стекнува по завршувањето на обуката.
Член 8
Кандидатите кои завршиле вишо и високо образование на стручна подготовка и положиле некои од
предвидените предмети се ослободуваат од полагање
на истите. За тоа одлучува предметниот професор, а
врз основа на претходна извршена уплата.
По исклучок од ставот 1 на овој член на лицата кои
имаат завршено високо образование од областа на туризмот и угостителството, им се издава уверение за туристички водич без да полагаат стручен испит, а врз
основа на претходна извршена уплата.
Член 9
Со пријавата се поднесуваат заверен препис кај нотар од документите за завршеното образование, како и
препис од извод од матична книга на родените.
Член 10
На кандидатот кој го положил стручниот испит за
туристички водич му се издава Уверение. Уверението
го издава Факултетот за туризам и бизнис логистика,
врз основа на претходно пропишана форма и содржина
на образецот дадена од страна на Министерот кој раководи со органот на државна управа надлежна за работите од областа на туризмот.
Член 11
На лицето кое поседува Уверение за положен стручен испит за туристички водич му се издава легитимација за туристички водич. Легитимацијата ја издава овластено правно лице со претходно одобрение од Министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на туризмот.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Оваа програма влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Декан,
проф. д-р Никола Димитров, с.р.
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2181.
Врз основа на членовите 100 и 101 од Законот за
високо образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09,
115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14,
130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15 и 154/15), како и членовите 45, 45-а,б,в, 46, 47 и 48, од Законот за туристичка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/04, 89/08, 12/09,17/11, 53/11, 123/12, 164/13
и 27/14), и Националната рамка на класификации
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
154/10), Факултетот за туризам и бизнис логистика –
Гевгелија, при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
по претходно мислење на Министерството за образование и наука ја пропишува следнава
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ
ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРИДРУЖНИК
Член 1
Стручниот испит за туристички придружник се полага според пропишана содржина на стручните предмети.
Член 2
Стручниот испит за туристички придружник се полага по следниве предмети:
- Хотелиерство и патнички агенции,
- Комуникативно - пропагандна дејност,
- Туристичка географија,
- Царинско работење,
- Економика во сообраќајот,
- Култура на однесување,
- Странски јазик.
Член 3
Предметот странски јазик опфаќа говорен јазик,
особено оспособеност за комуникација.
Член 4
Кандидатот поднесува пријава за полагање стручен
испит за туристички придружник до Факултетот за туризам и бизнис логистика, во која наведува кој странски јазик би го полагал.
По исклучок од ставот 1 на овој член се ослободени
од полагање на странски јазик лицата кои имаат диплома, уверение, сертификат или друг документ со кој
се докажува дека солидно владеат странски јазик.
Член 5
Право на пријавување и полагање стручен испит за
туристички придружник имаат кандидати кои завршиле најмалку средно образование (втор степен на знаење).
Член 6
Начинот на реализација на обуката и полагањето на
стручниот испит се одвива преку следните пет чекори,
постапки:
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Прв чекор. Факултетот за туризам и бизнис логистика двапати годишно (во месец септември и февруари) објавува Оглас во кој даден е опис за начинот на
реализација, времетраење, место на реализација, износ
и начин на полагање на обуката за туристички придружник.
Втор чекор. Факултетот до сите пријавени кандидатите, кои претходно го уплатиле износот за Обука, им
испраќа литература и прирачник.
Трет чекор. Обуката ќе се реализира во сабота, и
тоа по две саботи во месецот. Обуката трае три месеци.
По исклучок од ставот 4 на овој член, доколку кандидатот не се изјасни поинаку. Имено, секој кандидат
пополнува пријава за избор на формата на обука. За изборот на формата на обука, понудени се две опции:
Обука со предавања и Обука со консултации, професор
– кандидат.
За Обука со предавања, минималниот број на кандидати треба да биде 20.
Доколку кандидатот избере Обука со консултации,
професор – кандидат, во тој случај, Факултетот до секој кандидат преку е-пошта испраќа литература, прирачник и подготвителен тест за испит. Кандидатот во
текот на три месеци се подготвува за стручниот испит,
и се консултира со професорот/ите (преку е–пошта, телефон, директен контакт и домашна активност).
Четврт чекор. Полагањето на стручниот испит е
усно. Полагањето се реализира во сабота на крајот на
месец декември и мај.
Петти чекор. Факултетот за туризам и бизнис логистика на секој кандидат, во зависност која Обука завршил, му издава: Уверение за туристички придружник.
Член 7
Согласно член 100 став 1 од Законот за високо образование со кој се регулираат програмите за стручно и
професионално усовршување на Универзитетите и високите стручни школи, а се организираат заради усовршување, дополнување, продлабочување и осовременување на знаењето, овие програми не се сметаат за
студии.
Како и согласно став 2 од истиот член, во кои стои,
дека учесниците во формите за стручно, односно професионално усовршување немаат статус на студенти,
па според тоа, оваа програма не подлежи на Уредбата
за Национална рамка на квалификации за стекнати резултати од учење, како и нивото на квалификација која
се стекнува по завршувањето на обуката.
Член 8
Кандидатите кои завршиле вишо и високо образование на стручна подготовка и положиле некои од
предвидените предмети се ослободуваат од полагање
на истите. За тоа одлучува предметниот наставник, а
врз основа на претходна извршена уплата.
По исклучок од ставот 1 на овој член на лицата кои
имаат завршено високо образование од областа на туризмот и угостителството, им се издава уверение за туристички придружник без да полагаат стручен испит, а
врз основа на претходна извршена уплата.
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Член 9
Со пријавата се поднесуваат заверен препис кај нотар од документите за завршеното образование, како и
препис од извод од матична книга на родените.
Член 10
На кандидатот кој го положил стручниот испит за
туристички придружник при патување му се издава
уверение. Уверението го издава Факултетот за туризам
и бизнис логистика, врз основа на претходно пропишана форма и содржина на образецот дадена од страна на
Министерот кој раководи со органот на државна управа надлежна за работите од областа на туризмот.
Член 11
На лицето кое поседува уверение за положен стручен испит за туристички придружник му се издава легитимација за туристички придружник. Легитимацијата ја издава овластено правно лице со претходно одобрение од Министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
туризмот.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 10
Оваа програма влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Декан,
проф. д-р Никола Димитров, с.р.
_________
2182.
Врз основа на членовите 100 и 101 од Законот за
високо образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09,
115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14,
130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15 и 154/15), како и
член 31-в став 2 и 4, член 33-а,б,в од Законот за туристичка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/04, 89/08, 12/09,17/11, 53/11, 123/12, 164/13
и 27/14), и Националната рамка на класификации
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
154/10), Факултетот за туризам и бизнис логистика –
Гевгелија, при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
по претходно мислење на Министерството за образование и наука ја пропишува следнава
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА
РАКОВОДИТЕЛ НА ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА
Член 1
Стручниот испит за раководител на туристичка
агенција се полага според пропишана содржина на
стручните предмети.
Член 2
Стручниот испит за раководител на туристичка
агенција се полага по следниве предмети:
- Хотелиерство и патнички агенции,
- Комуникативно - пропагандна дејност,

- Туристичка географија,
- Царинско работење,
- Економика во сообраќајот,
- Менаџмент и маркетинг во туризмот,
- Странски јазик.
Член 3
Предметот странски јазик опфаќа говорен јазик,
особено оспособеност за комуникација.
Член 4
Кандидатот поднесува пријава за полагање стручен
испит за раководител на туристичка агенција до Факултетот за туризам и бизнис логистика, во која наведува кој странски јазик би го полагал.
По исклучок од ставот 1 на овој член се ослободени
од полагање на странски јазик лицата кои имаат диплома, уверение, сертификат или друг документ со кој
се докажува дека солидно владеат странски јазик.
Член 5
Право на пријавување и полагање стручен испит за
раководител на туристичка агенција имаат кандидати
кои завршиле најмалку средно образование (втор степен на знаење).
Член 6
Начинот на реализација на обуката и полагањето на
стручниот испит се одвива преку следните пет чекори,
постапки:
Прв чекор. Факултетот за туризам и бизнис логистика двапати годишно (во месец септември и февруари) објавува Оглас во кој даден е опис за начинот на
реализација, времетраење, место на реализација, износ
и начин на полагање на обуката за раководител на туристичка агенција.
Втор чекор. Факултетот до сите пријавени кандидатите, кои претходно го уплатиле износот за Обука, им
испраќа литература и прирачник.
Трет чекор. Обуката ќе се реализира во сабота, и
тоа по две саботи во месецот. Обуката трае три месеци.
По исклучок од ставот 4 на овој член, доколку кандидатот не се изјасни поинаку. Имено, секој кандидат
пополнува пријава за избор на формата на обука. За изборот на формата на обука, понудени се две опции:
Обука со предавања и Обука со консултации, професор
– кандидат.
За Обука со предавања, минималниот број на кандидати треба да биде 20.
Доколку кандидатот избере Обука со консултации,
професор – кандидат, во тој случај, Факултетот до секој кандидат преку е-пошта испраќа литература, прирачник и подготвителен тест за испит. Кандидатот во
текот на три месеци се подготвува за стручниот испит,
и се консултира со професорот/ите (преку е–пошта, телефон, директен контакт и домашна активност).
Четврт чекор. Полагањето на стручниот испит е
усно. Полагањето се реализира во сабота на крајот на
месец декември и мај.
Петти чекор. Факултетот за туризам и бизнис логистика на секој кандидат кој успешно ја завршил обуката му издава Сертификата за раководител на туристичка агенција.
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Член 7
Согласно член 100 став 1 од Законот за високо образование со кој се регулираат програмите за стручно и
професионално усовршување на Универзитетите и високите стручни школи, а се организираат заради усовршување, дополнување, продлабочување и осовременување на знаењето, овие програми не се сметаат за
студии.
Како и согласно став 2 од истиот член, во кои стои,
дека учесниците во формите за стручно, односно професионално усовршување немаат статус на студенти,
па според тоа, оваа програма не подлежи на Уредбата
за Национална рамка на квалификации за стекнати резултати од учење, како и нивото на квалификација која
се стекнува по завршувањето на обуката.
Член 8
Кандидатите кои завршиле вишо и високо образование на стручна подготовка и положиле некои од
предвидените предмети се ослободуваат од полагање
на истите, а врз основа на претходно подмирени трошоци. За тоа одлучува предметниот наставник, а врз
основа на претходна извршена уплата.
По исклучок од ставот 1 на овој член на лицата кои
имаат завршено високо образование од областа на туризмот и угостителството, им се издава сертификат за раководител на туристичка агенција без да полагаат стручен
испит, а врз основа на претходна извршена уплата.
Член 9
Со пријавата се поднесуваат заверен препис кај нотар од документите за завршеното образование, како и
препис од извод од матична книга на родените.
Член 10
На кандидатот кој го положил стручниот испит за
раководител на туристичка агенција му се издава Сертификат. Сертификатот го издава Факултетот за туризам и бизнис логистика, врз основа на претходно пропишана форма и содржина на образецот дадена од
страна на Министерот кој раководи со органот на
државна управа надлежна за работите од областа на туризмот.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 11
Оваа програма влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Декан,
проф. д-р Никола Димитров, с.р.

ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
„СТУДЕНЧИЦА“- КИЧЕВО
2183.
Врз основа на член 21-а став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Управниот одбор на Јавното претпријатие за
водоснабдување „Студенчица“ Кичево на седницата
одржана ден 10.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА
ПРОЕКТИРАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДБА,
СТОПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ДВЕ МАЛИ
ХИДРОЦЕНТРАЛИ НА РЕГИОНАЛНИОТ ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ „СТУДЕНЧИЦА“
–КИЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за проектирање, финансирање, изградба,
стопанисување и пренос на две хидроцентрали на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“ - Кичево, спроведена согласно Одлуката за започнување на
постапка за доделување на договор за воспоставување
на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на две мали
хидроцентрали на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“ - Кичево, бр.02-1422/1-4/1 од
28.8.2015 година, на која Владата на Република Македонија даде согласност со Одлука бр.42-8949/1 од
15.9.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.165/15).
Член 2
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање,
финансирање, изградба, стопанисување и пренос на
две мали хидроцентрали на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“- Кичево, СЕ ПОНИШТУВА согласно член 169 став (1) алинеја 2 од Законот за
јавните набавки, поради тоа што не е поднесена ниту
една прифатлива понуда.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на две мали
хидроцентрали на регионалниот водоснабдителен систем
„Студенчица“-Кичево,
бр.02-1422/1-4/1
од
20.8.2015 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се објави по добивањето на согласност од Владата
на Република Македонија.
Бр. 02-431/1-3/1
10 март 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Петар Иваноски, с.р.
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
10.
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО РЕГУЛАТИВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
(ЕУ) 2015/1862 НА СОВЕТОТ ОД 18 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВА
(ЕУ) БР. 267/2012 ВО ВРСКА СО РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно регулатива за спроведување (ЕУ) 2015/1862 на
Советот од 18 октомври 2015 година за спроведување на Регулатива (ЕУ) бр. 267/2012 во врска со рестриктивни
мерки против Иран.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.
Член 3
Се определуваат Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Управа за финансисико разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на
рестриктивните мерки.
Член 4
Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.
Член 5
Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со регулатива за спроведување (ЕУ)
2015/1862 на Советот од 18 октомври 2015 година за спроведување на Регулатива (ЕУ) бр. 267/2012 во врска со
рестриктивни мерки против Иран.

Член 6
Рестриктивните мерки против Иран се воведуваат на неодредено време.
Член 7
Регулатива за спроведување (ЕУ) 2015/1862 на Советот од 18 октомври 2015 година за спроведување на Регулатива (ЕУ) бр. 267/2012 во врска со рестриктивни мерки против Иран, во оригинал на англиски јазик и во превод
на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
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11.
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република
Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО OДЛУКА 2015/1863 НА СОВЕТОТ (ЗНБП)
ОД 18 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/413/ЗНБП ВО ВРСКА
СО РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Oдлука 2015/1863 на Советот (ЗНБП) од 18 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/413/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Иран.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје;
- ембарго на стоки;
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.
Член 3
Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за
одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансисико разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.
Член 4
Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.
Член 5
Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Oдлука 2015/1863 на Советот (ЗНБП)
од 18 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/413/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против
Иран.
Член 6
Рестриктивните мерки против Иран се воведуваат на неодредено време.
Член 7
Oдлука 2015/1863 на Советот (ЗНБП) од 18 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/413/ЗНБП во
врска со рестриктивни мерки против Иран, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
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18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 47
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 48 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 49
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 50 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 51
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 52 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 53
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 54 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 55
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 56 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 57
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 58 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 59
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 60 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 61
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 62 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 63
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 64 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 65
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 66 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 67
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 68 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 69
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 70 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 71
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 72 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 73
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 74 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 75
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 76 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 77
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 78 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 79
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 80 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 81
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 82 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 83
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 84 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 85
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 86 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 87
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 88 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 89
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 90 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18 април 2016

Бр. 77 - Стр. 91
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 92 - Бр. 77

18 април 2016
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ
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