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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1349.
Врз основа на член 33 став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016,
53/2016 и 190/2016), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 17 април 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА
ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
1. За директор на Фондот за иновации и технолошки развој се избира Јован Деспотовски, досегашен в.д.
директор на Фондот.
2. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 24 – 4381/1
Претседател на Владата
17 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1350.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17 април
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ ЗАТВОР ОХРИД
1. Аџибајрам Ризвани се разрешува од должноста
вршител на должноста заменик на директорот на КПУ
Затвор Охрид.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 4382/1
Претседател на Владата
17 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1351.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17 април
2018 година, донесе

20 април 2018

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА КПУ ЗАТВОР ОХРИД
1. За вршител на должноста заменик на директорот
на КПУ Затвор Охрид се именува Мумин Ајредини.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 4383/1
17 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1352.
Врз основа на член 56 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија”
бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13,
187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15,
104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18),
министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА
СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И
ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДОМАЌИНСТВОТО,
ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО
НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ
Член 1
Во Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото
и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош („Службен
весник на Република Македонија″ бр. 54/13, 126/13,
11/15, 25/15, 77/15, 163/15 и 13/16), во член 2 во ставот
3 точката 13 се менува и гласи:
„13. надоместок за посета на обука, остварен согласно програми/мерки од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување;“.
Во точката 14 точката на крајот на реченицата се
заменува со точка запирка.
По точката 14 се додава нова точка 15, која гласи:
„15. приход по основ на работно ангажирање за извршување на јавни работи, сезонски работи и други
повремени работи согласно Законот за работните односи.“
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Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „ Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 10-5051/1
13 април 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
1353.
Врз основа на член 94, став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ НА
УРЕДЕНОСТ
Член 1
Во Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на
уреденост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 193/16), во членот 4 став (1) точка 4 во алинеите 2, 3 и 4 коефициентот „0,05“ се заменува со коефициентот „0,01“.
Член 2
Започнатите постапки за утврдување на висината
на трошоците за уредувањето на градежното земјиште
до денот на влегувањето во сила на овој правилник, ќе
продолжат согласно одредбите од овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на РепубликаМакедонија“.
Бр. 01-4748/1
20 април 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1354.
Врз основа на член 38 став (9) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна
електрична и електронска опрема („Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/12, 163/13, 146/15 и
39/16), министерот за животна средина и просторно
планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КОЛИЧИНИТЕ ПО
КАТЕГОРИЈА И ВИД НА ОПРЕМА КОЈА
ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ЈА ПУШТА НА ПАЗАР
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на евиденција за количините по
категорија и вид на опрема која производителот ја
пушта на пазар во Република Македонија.
Член 2
Евиденцијата за количините по категорија и вид на
опрема која производителот ја пушта на пазар во Република Македонија се води на образец во А-4 формат
на хартија во бела боја.
Формата и содржината на образецот во евиденцијата од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот за евиденција за количините по категорија и вид на опрема која производителот ја пушта
на пазар во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 127/13) и Правилникот
за формата и содржината на образецот за евиденција за
количините по категорија и вид на опрема која производителот ја пушта на пазар во Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
98/17).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“
Бр.13-1665/3
16 април 2018 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Садула Дураки, с.р.
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1355.
Врз основа на член 32 став (12) од Законот за управување со отпадот ("Службен весник на Република Македонија" бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10,
51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15,
192/15, 39/16 и 63/16) и член 4 став (2) од Законот за
прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија" бр.79/13), министерот за животна средина и
просторно планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА СКЛАДИРАЊЕ, ТРЕТМАН
И/ИЛИ ПРЕРАБОТКА НА ОТПАД, ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ, ПРОМЕНА И ОБНОВУВАЊЕ НА
ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ
ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА
Член 1
Во Правилникот за минималните технички услови
за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад, формата и содржината на образецот
на барањето за добивање, промена и обновување на
дозвола за преработка, третман и/или за складирање на
отпад, како и формата и содржината на образецот на
дозволата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 197/14 и 97/17) во членот 2 став (1) точката 3
се менува и гласи:
„минималната површина на локацијата треба да биде
најмалку 1000 квадратни метри во случај кога се бара дозвола за преработка, третман и/или складирање на повеќе
од еден вид отпад, односно најмалку 400 квадратни метри
во случај кога се бара дозвола за преработка, третман
и/или складирање на само еден вид на отпад;„
Член 2
Во членот 4 во ставот (1) алинејата 4 се менува и гласи:
„- потврда од единицата на локалната самоуправа дека
локацијата на која треба да се врши дејноста складирање,
третман и/или преработка на отпад се наоѓа надвор од населено место или дека локацијата е во зона во која намената на земјиштето е определена во систем од класа на намена Г или Е во планскиот опфат на убанистичкиот план
или урбанистичко планската документација или во случај
кога локацијата не се наоѓа во зона предвидена во систем
на класа на намена Г или Е потврда издадена од единицата на локалната самоуправа со кој се согласува на таа локација времено да се врши дејноста складирање, третман
и/или преработка на отпад;„
Алинејата 5 се менува и гласи:
„- доказ за сопственост (имотен лист) или договор
за закуп со сопственикот на земјиштето, или доказ за
започната постапка за купување на земјиштето од Република Македонија или договор за соработка со сопственикот за земјиштето за периодот за кој се бара дозволата;“
Алинеата 6 се брише.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.
Бр. 13-1666/3
16 април 2018 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Садула Дураки, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

1356.
Врз основа на член 72-а став 4 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ број 9/4, 113/7, 145/10, 80/12, 41/14 и
21/18), директорот на Дирекцијата за безбедност на
класифицирани информации донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на инспекторот за безбедност на класифицирани информации (во
натамошниот текст: легитимацијата), како и начинот
на нејзиното издавање и одземање.
Член 2
(1) Образецот на легитимацијата е изработен на
пластифицирана бела хартија со тежина од 200 гр. и со
димензии 6х9 cm, на којашто од двете страни е отпечатен грбот на Република Македонија.
(2) На предната страна на легитимацијата, во горниот
дел, е отпечатен текстот: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ, под него, во средината, е отпечатен
текстот: ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ.
Под овие зборови на левата страна се наоѓа место за фотографија на инспекторот на кој му се издава легитимацијата со димензии 2х2 цм. Од десната страна во првиот ред
се испишува името и презимето, а под него, во вториот
ред, звањето на инспекторот. Во средината на долниот
раб има место за печат, во долниот лев агол е отпечатен
регистарскиот број на легитимацијата, а во долниот десен
агол има место за потпис на директорот на Дирекцијата за
безбедност на класифицирани информации.
(3) На задната страна на легитимацијата е отпечатен текстот: „При вршење на инспекциски надзор,
инспекторот постапува согласно член 72-б од Законот
за класифицирани информации“, а под него на левата
страна се испишува датумот на издавање на легитимацијата.
(4) Легитимацијата на задната страна има воден печат.
(5) Образецот на легитимацијата е даден во Прилог,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Легитимацијата има важност сè додека лицето
на кое му е издадена има службено својство и овластувања како инспектор за безбедност на класифицирани
информации.
(2) По престанокот на службеното својство на
инспектор за безбедност на класифицирани информации, легитимацијата се враќа.
Член 4
(1) Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот за безбедност на класифицирани информации
најдоцна три дена од дознавањето ја известува Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од
чија страна истата се огласува за неважечка, по што му
се издава нова легитимација.
(2) Легитимацијата се заменува со нова и во случај
кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, како и во случај кога има промена на личните податоци на инспекторот за безбедност на класифицирани информации.
(3) Легитимацијата која се заменува со нова се поништува.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-103/6
16 април 2018 година
Скопје

Директор,
Стојан Славески, с.р.
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