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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2418.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Се прогласува Законот за изменување на Изборниот
законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2016 година.
Бр. 08-2590/1
18 мај 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 196/15 и 35/16), членот 82 се брише.
Член 2
Членот 83 се брише.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E KODIT ZGJEDHOR
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit
zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 196/15 dhe 35/16), neni 82 shlyhet.
Neni 2
Neni 83 shlyhet.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

2419.
Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Законот на
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10,
51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За членови на Владата на Република Македонија
се избираат:
- Митко Чавков, за министер кој ќе раководи со
Министерството за внатрешни работи и
- Диме Спасов, за министер кој ќе раководи со Министерството за труд и социјална политика.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-2587/1
18 мај 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
2420.
Врз основа на член 251 став 5 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12,
15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15 и
31/16), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ПО ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА ВО ВНАТРЕШНАТА, МЕЃУДРЖАВНАТА И МЕЃУНАРОДНАТА
ПЛОВИДБА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за
вршење на јавен превоз на патници по внатрешните
пловни патишта во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението.
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Член 2
Барањето за издавање на одобрение за вршење на
јавен превоз на патници по внатрешните пловни патишта во внатрешната пловидба, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на

собност за пловидба на брод, чамец или скела, издадени од признато здружение за класификација односно
Капетанијата на пристаништата) и
- доказ дека со пловниот објект управува лице со
стекнато соодветно звање пропишано со Законот за
внатрешната пловидба.

овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на
Член 6

овој правилник.

Одобрението за вршење на јавен превоз на патници
Член 3
Кон барањето од членот 2 на овој правилник се
приложува следната документација:
- доказ дека правното/физичкото лице е запишано
во Централниот регистар за вршење на дејност превоз
на патници во внатрешната пловидба,

по внатрешните пловни патишта во внатрешната пловидба, се издава на образец во А-4 формат на хартија
во бела боја.
Формата и содржината на одобрението од ставот 1
на овој член се дадени во Прилог 3, кој е составен дел
на овој правилник.

- доказ за сопственост на брод, чамец или скела кои

Член 7

ги исполнуваат условите пропишани со Законот за

Одобрението за вршење на јавен превоз на патници

внатрешната пловидба (сертификат за утврдена спо-

по внатрешните пловни патишта во меѓудржавната/ме-

собност за пловидба на брод, чамец или скела, издаде-

ѓународната пловидба, се издава на образец во А-4

ни од признато здружение за класификација односно

формат на хартија во бела боја.

Капетанијата на пристаништата) и
- доказ дека со пловниот објект управува лице со
стекнато соодветно звање пропишано со Законот за

Формата и содржината на одобрението од ставот 1
на овој член се дадени во Прилог 4, кој е составен дел
на овој правилник.

внатрешната пловидба.
Член 8
Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник

Барањето за издавање на одобрение за вршење на

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

јавен превоз на патници по внатрешните пловни па-

ната на барањето за издавање на одобрение за јавен

тишта во меѓудржавната/ меѓународната пловидба, се
поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела
боја.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на

превоз на патници во внатрешната, меѓудржавната и
меѓународната пловидба и потребната документација
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
184/13).

овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на
овој правилник.

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

Член 5
Кон барањето од членот 4 на овој правилник се
приложува следната документација:
- доказ дека правното/физичкото лице е запишано
во Централниот регистар за вршење на дејност превоз

денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 11 од Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешната
пловидба („Службен весник на Република Македонија“
бр. 31/16).

на патници во внатрешната пловидба,
Бр. 01 – 7002/1

Министер

ги исполнуваат условите пропишани со Законот за
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за транспорт и врски,

внатрешната пловидба (сертификат за утврдена спо-
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Владо Мисајловски, с.р.
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2421.
Врз основа на член 60 став 10 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15 и 31/16),
министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението за поставување на пливачки објект.
Член 2
Барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект, се поднесува на образец во А-4
формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Кон барањето од членот 2 на овој правилник се приложува следната документација:
- доказ за сопственост на пливачкиот објект,
- документ за регистрирана дејност издаден од Централен регистар на Република Македонија и
- сертификат за утврдена способност на пливачкиот објект, издаден од признато здружение за класификација од членот 31 став 1 на Законот за внатрешната пловидба.
Член 4
Одобрението за поставување на пливачки објект, се издава на образец во А-4 формат на хартија во бела
боја.
Формата и содржината на одобрението од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел
на овој правилник.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација („Службен весник на Република Македонија” бр. 184/13).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр.
31/16).
Бр. 01 – 7003/1
13 мај 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.
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2422.
Врз основа на член 63-б став 10 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15 и
31/16), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ НА ВОДНА ПОВРШИНА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОДОБРЕНИЕТО
ЗА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ НА ВОДНА ПОВРШИНА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за локација за поставување на објект на водна површина и формата и содржината на одобрението за локација за поставување на објект на водна површина.
Член 2
Барањето за добивање на одобрение за локација за поставување на објект на водна површина, се поднесува
на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Одобрението за локација за поставување на објект на водена површина, се издава на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на одобрението од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел
на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/16).
Бр. 01 – 7006/1
13 мај 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.
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