Број 178

26 септември 2016, понеделник

www.slvesnik.com.mk

година LXXII
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
4004.
4005.
4006.

4007.
4008.
4009.
4010.

4011.

Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот
стандард..............................................
Закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација..................................................
Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и
закуп на градежно земјиште во
државна сопственост.........................
Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и
забавните игри...................................
Закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем.......................................................
Одлука за продажба на деловен
простор во сопственост на Јавното
претпријатие „Стрежево” Битола.....
Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TRIDENT JUNCTURE
2016”, во Република Италија ..............
Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање
од Буџетот на Република Македонија на политички партии ..................

Стр.

Стр.
4012.

2

4013.

2

4
8

4014.
12

4015.

12
4016.

14

14

4017.

Решение за престанок на вршење
на службата ..........................................
Правилник за начинот и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот
превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата
и содржината на образецот на
дозволата и на возниот ред............
Решение од Судски совет на Република Македонија ............................
Одлука за избор на претседател на
Советот на јавните обвинители на
Република Македонија ........................
Одлука за избор на заменик претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија ......
Одлука за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V). ..........

15

15
27

27

27

27

Стр. 2 - Бр. 178

26 септември 2016

Стр.
4018.

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување
на привремен статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија. .................................

Стр.
4019.

31

Одлука за доделување на Државната
награда „11 Октомври“ во 2016 година,
за највисоко признание за животно дело
во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на Република Македонија..
Огласен дел.......................................

31
1-80

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4004.
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
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ
СТАНДАРД
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 септември 2016 година.
Бр. 08-3976/1
20 септември 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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД
Член 1
Во Законот за студентскиот стандард („Службен
весник на Република Македонија“ број 15/13, 120/13,
41/14, 146/15 и 30/16), во членот 48 став 2 алинеја 2
сврзникот „и” се заменува со запирка.
Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот
„и”.
По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- учество во Програмата за обезбедување на туторство на ученици од основното образование, односно
Програмата за обезбедување на туторство на ученици
од средното образование.”.
Член 2
Во членот 49 став (4) алинеите 6 и 10 се бришат.
Алинејата 12 се менува и гласи:
„- потврда за успешно учество согласно со Програмата за обезбедување на туторство на ученици од основното образование, односно Програмата за обезбедување на туторство на ученици од средното образование.”.
Во ставовите (7) и (8) зборовите: „26, 27, 28 и 29” се
заменуваат со зборовите: „12, 24, 25, 26 и 27”.
Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за студентскиот стандард.

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите од членовите 1 и 2 став 2 од
овој закон кои ќе започнат да се применуваат со почетокот на академската 2017/2018 година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR STANDARDIN E STUDENTËVE
Neni 1
Në Ligjin për standardin e studentëve ("Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 15/13, 120/13, 41/14,
146/15 dhe 30/16), në nenin 48 paragrafi 2 alineja 2
lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje.
Në alinenë 3 pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe".
Pas alinesë 3 shtohet alineja e re 4, si vijon:
"- pjesëmarrje në Programin për sigurim të tutorisë të
nxënësve të arsimit fillor, përkatësisht Programin për
sigurim të tutorisë të nxënësve të arsimit të mesëm.”.
Neni 2
Në nenin 49 paragrafi (4) alinetë 6 dhe 10 shlyhen.
Alineja 12 ndryshohet si vijon.
"- vërtetim për pjesëmarrje të suksesshme sipas
Programit për sigurim të tutorisë të nxënësve të arsimit
fillor, përkatësisht Programit për sigurim të tutorisë të
nxënësve të arsimit të mesëm.”.
Në paragrafët (7) dhe (8) fjalët: "26, 27, 28 dhe 29”
zëvendësohen me fjalët: "12, 24, 25, 26 dhe 27”.
Neni 3
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për standardin e studentëve.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç
dispozitave të neneve 1 dhe 2 paragrafi 2 të këtij ligji që do
të fillojnë të zbatohen me fillimin e vitit akademik
2017/2018.
__________
4005.
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
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за експропријација,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 септември 2016 година.
Бр. 08-3977/1
20 септември 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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
Член 1
Во Законот за експропријација („Службен весник
на Република Македонија“ број 95/12, 131/12, 24/13,
27/14, 104/15, 192/15 и 23/16), во членот 3 во точката 6
сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со
точка и запирка.
Во точката 7 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 8, која гласи:
„8 Градежно земјиште во државна сопственост со
право на користење, е градежно земјиште на кое право
на користење имаат физички и правни лица чие право
на користење на градежното земјиште во државна сопственост е запишано во катастарот на недвижности до
15.06.2016 година, кое како такво може да биде предмет на приватизација.“.
Член 2
Во членот 6 став (1) во алинејата 1, зборовите: „со
напонско ниво од и над 10 КВ“, се заменуваат со зборовите: „со напонско ниво над 10 КВ“.
По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„- дислокација на енергетски објекти;“.
Член 3
Во членот 11 став (1) по зборовите: „линиска инфраструктурна градба“ се додаваат зборовите:„ односно проект за дислокација на енергетски објект.“
Во ставот (2) точката на крајот од реченицата се
брише и се додаваат зборовите: „односно проектот за
дислокација на енергетски објект.“
Член 4
Членот 13 се менува и гласи:
„На востановување право на службеност на земјиште сопственост на Република Македонија се применуваат одредбите од Законот за градежно земјиште.“.
Член 5
Во членот 19 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„односно проектот за дислокација на енергетски објект.“.
Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „односно
проектот за дислокација на енергетски објект.“.
Член 6
Во членот 22 ставот (4) се менува и гласи:

„Кога треба да се експроприра недвижност заради
реализација на јавен интерес од областа на енергетиката, минералните суровини и телекомуникациите, на
која во претходно спроведена постапка, согласно со закон, е стекнато право на концесија или друго право,
предлогот за експропријација го поднесува правното
лице од областа на енергетиката, минералните суровини и телекомуникациите, кое согласно Законот за енергетика, Законот за минерални суровини и Законот за
електронски комуникации, е вршител на дејностите.“.
Член 7
Во членот 26 став (1) точката 1) се менува и гласи:
„Извод од актот за планирање на просторот или
одобрен проект за инфраструктура или одобрен проект
за дислокација на енергетски објект, или проект утврден во меѓудржавна спогодба во функција за изградба на граничен премин".
Во точката 3), по зборот „процена“ се става запирка
и се додаваат зборовите: „како од страна на Бирото за
судски вештачења.“.
Во точката 5) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
Во точката 6) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 7) која
гласи:
„7) уверение за историски преглед на извршените
запишувања во катастарот на недвижности за градежното земјиште за кое е поднесен предлог за одземање
на правото на користење.“.
Член 8
Во членот 37 по зборот „процена“ се става запирка
и се додаваат зборовите: „како и од страна на Бирото за
судски вештачења“.
Член 9
Во членот 45 став (2) по зборот „процена“ се става
запирка и се додаваат зборовите: „како и од страна на
Бирото за судски вештачења“.
Член 10
По членот 47 се додава нов член 47-а, кој гласи:
„Член 47-а
(1) Во случај на измена на податоците содржани во
предлогот за експропријација во однос на катастарските
податоци и површината на недвижноста за која била постигната спогодба согласно со членот 30 или членот 47
на овој закон, спогодбата може да се измени, или дополни врз основа на анекс на спогодба, склучен пред органот за експропријација, само доколку постои согласност
на поранешниот сопственик (односно носителот на
имотното право) и на предлагачот на експропријацијата.
(2) Анекс спогодбата од ставот (1) на овој член ги
содржи податоците кои ги содржи и Записникот утврдени во членот 30 став (3) од овој закон.“.
Член 11
По членот 50-а се додава нов член 50-б, кој гласи:
„ Член 50-б
Решенијата за одземање на правото на користење на
градежно земјиште од членовите 49 и 50-а од овој закон,
а за кое градежно земјиште во катастарот на недвижности е ставена прибелешка за поднесено барање за приватизација, претставуваат основ за бришење на прибелешката за поднесеното барање за приватизација.“.
Член 12
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR EKSPROPRIJIM
Neni 1
Në Ligjin për eksproprijim ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë", numër 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15,
192/15 dhe 23/16), në nenin 3 në pikën 6 lidhëza "dhe" në
fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.
Në pikën 7 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 8 si vijon:
"8. Toka për ndërtim në pronësi shtetërore me të drejtë të
shfrytëzimit, është tokë për ndërtim në të cilën të drejtë të
shfrytëzimit kanë personat fizikë dhe juridikë e drejtë e
shfrytëzimit të tokës për ndërtim në pronësi shtetërore e të
cilëve është regjistruar në kadastër të patundshmërive deri më
15.06.2016, e cila si e tillë mund të jetë lëndë e privatizimit.”.
Neni 2
Në nenin 6 paragrafi (1) në alinenë 1, fjalët: “me nivel
të tensionit prej dhe mbi 10 KV”, zëvendësohen me fjalët:
“me nivel të tensionit mbi 10 KV”.
Pas alinesë 1 shtohet aline e re 2 si vijon:
“-dislokimi i objekteve energjetike;”.
Neni 3
Në nenin 11 paragrafi (1) pas fjalëve: "ndërtim
infrastrukturor i linjës" shtohen
fjalët: “përkatësisht
projekt për dislokimin e objektit energjetik."
Në paragrafin (2) pika në funt të fjalisë shlyhet dhe
shtohen fjalët: “përkatësisht projekt për dislokimin e
objektit energjetik."
Neni 4
Neni 13 ndryshohet si vijon:
“Në themelimin e të drejtës së servitutit të tokës në
pronësi të Republikës së Maqedonisë zbatohen dispozitat
nga Ligji për tokë ndërtimore.".
Neni 5
Në nenin 19 paragrafi (2) pika në fund të fjalisë
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “përkatësisht
projekti për dislokimin e objektit energjetik."
Në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë zëvendësohet
me presje dhe shtohen fjalët: “përkatësisht projekti për
dislokimin e objektit energjetik."
Neni 6
Në nenin 22 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
“Kur duhet të eksproprijohet patundshmëri për shkak të
realizimit të interesit publik nga sfera e energjetikës,
lëndëve të para minerale dhe telekomunikimeve, për të
cilën në procedurë të zbatuar paraprake, në pajtim me
ligjin, është fituar e drejta e koncesionit ose e drejtë tjetër,
propozimin për eksproprijim e parashtron personi juridik
nga fusha e energjetikës, lëndëve të para minerale dhe të
telekomunikimeve, i cili në pajtim me
Ligjin për
energjetikë, Ligjin për lëndët e para minerale dhe Ligjin
për
komunikime
elektronike,
është
kryerës
i
veprimtarive.".
Neni 7
Në nenin 26 paragrafi (1) pika 1) ndryshohet si vijon:
“Ekstrakt nga akti i planifikimit të hapësirës ose
projekt i miratuar për infrastrukturë ose projekt i miratuar
për dislokim të objektit energjetik, ose projekt i përcaktuar
me marrëveshje ndërkombëtare në funksion të ndërtimit të
vendkalimit kufitar”.
Në pikën 3), pas fjalës “vlerësim” vihet presje dhe
shtohen fjalët: “si nga Byroja për Ekspertizë Ligjore.".
Në pikën 5) lidhëza
“dhe” në fund të fjalisë
zëvendësohet me pikëpresje.
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Në pikën 6) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 7) si vijon:
"7) vërtetim për pasqyrë historike të regjistrimeve të
kryera në kadastër të patundshmërive për tokë ndërtimore
për të cilën është parashtruar propozim për heqjen e të
drejtës së shfrytëzimit.".
Neni 8
Në nenin 37 pas fjalës “vlerësim” vihet presje dhe
shtohen fjalët: “si dhe nga Byroja për Ekspertiza Ligjore."
Neni 9
Në nenin 45 paragrafi (2) pas fjalës “vlerësim” vihet presje
dhe shtohen fjalët: “si dhe nga Byroja për Ekspertiza Ligjore."
Neni 10
Pas nenit 47 shtohet nen i ri 47-a, si vijon:
“Neni 47-a
(1) Në rast të ndryshimit të të dhënave të përmbajtura
në propozimin për eksproprijim në lidhje me të dhënat
kadastrale dhe sipërfaqen e patundshmërisë për të cilën
është arritur marrëveshje në përputhje me nenin 30 ose
nenin 47 të këtij ligji, marrëveshja mund të ndryshohet ose
të plotësohet në bazë të aneksit të marrëveshjes, të lidhur
në organin e eksproprijimit, vetëm nëse ekziston pëlqimi i
ish-pronarit (përkatësisht bartësit të së drejtës pronësore)
dhe të propozuesit të eksproprijimit.
(2) Aneks marrëveshja nga paragrafi (1) i këtij neni i
përmban të dhënat që i përmban edhe Procesverbali të
përcaktuara në nenin 30 paragrafi (3) të këtij ligji.".
Neni 11
Pas nenit 50-a shtohet nen i ri 50-b, si vijon:
“Neni 50-b
Aktvendimet për heqjen e të drejtës së shfrytëzimit të
tokës ndërtimore nga nenet 49 dhe 50-a të këtij ligji, e për
tokën ndërtimore
për të cilën në kadastër të
patundshmërive është vënë parashënim për kërkesën e
parashtruar për privatizim, paraqesin bazë për fshirjen e
parashënimit për kërkesën e parashtruar për privatizim.".
Neni 12
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4006.
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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно
земјиште во државна сопственост,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 септември 2016 година.
Бр. 08-3994/1
21 септември 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Законот за приватизација и закуп на градежно
земјиште во државна сопственост ("Службен весник на
Република Македонија“ брoj 4/2005,13/2007, 165/2008,
146/2009, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15,
153/15 и 23/16), во членот 2 точка 4, по зборовите: „го
стекнале со правна основа“, се додаваат зборовите: „a е
запишано во катастарот на недвижности до 15.06.2016
година.“
Во точката 11, по зборот „објектите“ се додаваат
зборовите: „со запишано право на сопственост во катастарот на недвижности“.
Член 2
Во членот 13 ставот (4) се менува и гласи:
„Кога на градежното изградено земјиште на кое се
изградени станови, деловни простории, визби, гаражи
и други посебни делови од станбени и деловни згради
што имаат два или повеќе станови, односно деловни
простории и други посебни делови кои се во сопственост на различни физички или правни лица (објекти во
етажна сопственост), a во рамките на градежната парцела или нејзин дел во катастарот на недвижности е запишано право на користење во идеален дел на еден или
повеќе сопственици на објектите или посебните делови
од објектите, градежното земјиште ќе се приватизира
во заедничка сопственост на сопствениците на посебните делови на објектот, кои имаат поднесено барање
за приватизација, или во заедничка сопственост со Република Македонија, доколку сите сопственици на посебните делови од објектот во етажна сопственост, немаат поднесено барање за приватизација.“
По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и
(7), кои гласат:
„(5) Во случаите од ставот (4) на овој член решението за приватизација претставува основ за бришење на
запишаното право на користење на градежното изградено земјиште.
(6) Кога на градежното изградено земјиште дефинирано како градежна парцела постојат два или повеќе
објекти на различни сопственици, а во катастарот на
недвижности на дел од градежната парцела е запишано
право на користење на еден или повеќе сопственици
на објекти кои имаат поднесено барање за приватизација, градежното земјиште ќе се приватизира во сосопственост со Република Македонија согласно запишаното право на користење во рамки на градежната парцела.
(7) Кога на градежното изградено земјиште дефинирано како градежна парцела постојат два или повеќе
објекти на различни сопственици, а во катастарот на
недвижности на дел од градежната парцела е запишано
право на сопственост на еден или повеке сопственици
на објектите односно земјиштето е во сосопственост со
Република Македонија, делот од градежното земјиште
сопственост со Република Македонија ќе се приватизира на еднакви сосопственички делови на сопствениците на објекти кои имаат поднесено барање за приватизација.“
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (8) и (9) .
Во ставот (7) кој станува став (10) зборовите: „се до
целосна приватизација на земјиштето“ се бришат.
Член 3
Во членот 14 по ставот (6) се додава нов став (7),
кој гласи:
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“(7) Градежното земјиште на кое право на користење имаат поранешните сопственици на градежно земјиште и физичките лица кои за стекнатото право на користење на градежно земјиште платиле надоместок, а
кое влегува во една или повеќе градежни изградени
парцели, може да се приватизира во рамките на стекнатото односно запишано право на користење, а по претходно прибавена согласност од страна на сопствениците на објектите на градежните изградени парцели“.
Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (8), (9) и
(10).
Ставот (10) кој станува став (11) се менува и гласи:
“(11) Доколку на градежното изградено земјиште
дефинирано како градежна парцела со класа на намена
А-домување (А0 домување во станбени куќи со посебен режим на користење и А1-домување во станбени
куќи) согласно актите за урбанистичко планирање,
покрај градежното земјиште на кое има запишано право на користење или право на сопственост, учествува
и земјиште сопственост на Република Македонија,
предмет на приватизација може да биде и земјиштето
сопственост на Република Македонија, во површина
која во градежната парцела влегува до 500 м2, независно од површината на градежната парцела дефинирана
со актите за урбанистичко планирање“.
Во ставот (11) кој станува став (12) зборовите: „со
намена индивидуално домување“ се заменуваат со
зборовите: „со класа на намена А-домување (А0 домување во станбени куќи со посебен режим на користење
и А1-домување во станбени куќи) согласно актите за
урбанистичко планирање.“
Член 4
Насловот пред членот 20 -а и членот 20-а се менуваат и гласат:
„Услови за приватизација на градежно земјиште кое не
е опфатено со актите за урбанистичко планирање
Член 20-а
(1) Не е предмет на приватизација земјиштето на
кое според податоците од катастарот на недвижности
било запишано право на користење на градежно земјиште на физички и правни лица по основ на поранешна сопственост или со платен надомест до 15.06.2016
година, кое во моментот на одлучување по барањето за
приватизација не е опфатено со актите за урбанистичко
планирање, или е вон плански опфат.
(2) По поднесените барања за приватизација во
случаите од став (1) на овој член органот на државната управа надлежен за имотно правните работи ќе донесе заклучок со кој барањето се отфрла.
(3) Заклучокот од ставот (2) на овој член претставува основ Агенцијата за катастар на недвижности да изврши промена на правото на користење во право на
сопственост и да изврши бришење на прибелешката за
поднесено барање за приватизација.“
Член 5
Во членот 28-а по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
“(2) Органот на државната управа надлежен за
имотно-правните работи по службена должност по
електронски пат задолжително прибавува уверение за
историски преглед на извршените запишувања во катастарот на недвижностите на земјиштето предмет на
приватизација од Агенцијата за катастар на недвижности, со цел во постапката за приватизација на градежно земјиште, да се утврди дали во катастарот на
недвижности до 15.06.2016 година, е запишано корисничко право на земјиштето.“
Ставот (2) станува став (3).
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Член 6
По членот 28-а, се додаваат три нови члена 28-б,
28-в, и 28-г кои гласат:
“Член 28-б
(1) Органот на државната управа надлежен за
имотно-правните работи во постапката за приватизација на градежното земјиште задолжително врши увид на
лице место за утврдување на фактичката состојба, која
се констатира во записник, кој треба да биде изготвен
најдоцна 30 дена пред денот на донесувањето на решението.
Член 28-в
(1) По поведување на постапката за приватизација
барателот до донесување на решението за приватизација во прв степен, може да го прошири барањето и во
однос на градежното земјиште од катастарски працели
кои не биле опфатени во барањето, а се во иста градежна парцела.
(2) По поведување на постапката за приватизација,
со согласност на барателот до донесување на решението за приватизација во прв степен, кон барањето за
приватизација може да се приклучат други физички
или правни лица - сокорисници на градежното земјиште за кое е поднесено барањето, односно се сопственици на објекти изградени со правен основ на градежното
земјиште предмет на приватизација.
Член 28-г
(1) Започнатата постапка за приватизација може да
продолжи спрема лице кое во текот на постапката се
стекнало со право на сопственост на објект на градежното земјиште кое е предмет на приватизација.
(2) Во случаите од став (1) на овој член сопственикот на објектот е должен во рок од 30 дена од денот на
стекнување на сопственоста на објектот да достави барање за продолжување на постапката и Имотен лист за
објектот кој се наоѓа на градежното земјиште.“
Член 7
Членот 30 се менува и гласи:
“(1) Решението за приватизација се доставува до
лицето кое поднело барање за приватизација и до
Државниот правобранител на Република Македонија.
(2) До Државниот правобранител на Република Македонија заедно со решението се доставува и примерок
од барањето за приватизација со прилозите кон него.“
Член 8
Во членот 31 ставот (1) се менува и гласи:
„Против решението за приватизација може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.“
Ставот (2) се брише.
Ставот (3) станува став (2).
Член 9
Во членот 32 став (5) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и прибелешката за поднесено барање за приватизација.“
Член 10
Во член 80-б ставот (1) се менува и гласи:
„Со решение на органот на државната управа надлежен за имотно правните работи ќе престане правото
на користење на физички и правни лица на градежно
земјиште, на барање на лица кои изградиле или стекнале во сопственост објект, односно посебен дел од објект со правен основ, како и објект чиј што правен ста-
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тус е утврден согласно со Законот за постапување со
бесправно изградени објекти и Законот за заклучување
на стечајните постапки согласно Законот за присилно
порамнување, стечај и ликвидиција и Законот за стечај.“
Ставот (5), се менува и гласи:
“Конечното решение за престанок на правото на користење на градежното изградено земјиште е извршно“.
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
“(6) Конечното решение за престанок на правото на
користење на градежно изградено земјиште (првостепено и второстепено решение) органот на државната
управа надлежен за имотно-правните работи е должен
по електронски пат да ги достави до Агенцијата за катастар на недвижности и истите претставуваат основ за
бришење на правото на користење на градежното земјиште во катастарот на недвижности“.
Член 11
По членот 80-б се додава нов член 80-в, кој гласи:
„Член 80-в
За престанокот на правото на користење на градежно земјиште од членовите 79, 80, 80-а и 80-б од овој закон, одлучува органот на државната управа надлежен
за имотно-правните работи на подрачјето каде што се
наоѓа градежното земјиште.“
Член 12
Одредбите од членовите 2 точки 5, 34, 35, 36 , 37,
38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 70-а, 70-б и 70-в
од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост ("Службен весник на Република Македонија“ број 4/2005, 13/2007, 165/2008,
146/2009, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15,
153/15 и 23/16) нема да се применуваат во рок од две
години од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 13
Започнатите постапки по барањата за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат
според одредбите од овој закон.
Член 14
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR PRIVATIZIM DHE QIRA TË TOKËS
NDËRTIMORE NË PRONËSI SHTETËRORE
Neni 1
Në Ligjin për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore
në pronësi shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009,
18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15 dhe
23/16), në nenin 2 pika 4 pas fjalëve: "e kanë fituar me
bazë juridike", shtohen fjalët: "e është regjistruar në
kadastrën e patundshmërive deri më 15.06.2016."
Në pikën 11, pas fjalës "objektet" shtohen fjalët: "me
të drejtë të regjistruar të pronësisë në kadastrën e
patundshmërive".
Neni 2
Në nenin 13 paragrafi (4) ndryshon si vijon:
"Kur në tokën ndërtimore me ndërtime në të cilën janë
ndërtuar banesa, hapësira afariste, bodrume, garazhe dhe
pjesë të tjera të veçanta të ndërtesave banesore dhe afariste
që kanë dy ose më shumë banesa, përkatësisht hapësira
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afariste dhe pjesë të tjera të veçanta që janë në pronësi të
personave të ndryshëm fizik ose juridik (objekte në pronësi
etazhi), ndërsa në suaza të parcelës ndërtimore apo në pjesë
të saj në kadastrën e patundshmërive është regjistruar e
drejta për shfrytëzimin e një pjese ideale të një ose më
shumë pronarëve të objekteve ose pjesëve të veçanta të
objekteve, toka ndërtimore do të privatizohet në pronësi të
përbashkët të pronarëve të pjesëve të veçanta të objektit, që
kanë paraqitur kërkesë për privatizim, ose në pronësi të
përbashkët me Republikën e Maqedonisë, nëse të gjithë
pronarët e pjesëve të veçanta të objektit në pronësi etazhi,
nuk kanë paraqitur kërkesë për privatizim."
Pas paragrafit (4) shtohen tre paragrafë të rinj (5), (6)
dhe (7), si vijojnë:
"(5) Në rastet nga paragrafi (4) i këtij neni aktvendimi
për privatizim paraqet bazë për shlyerjen e të drejtës së
regjistruar të shfrytëzimit të tokës ndërtimore me ndërtime.
(6) Kur në tokën ndërtimore me ndërtime të përcaktuar
si parcelë ndërtimore ekzistojnë dy ose më shumë objekte
të pronarëve të ndryshëm, ndërsa në kadastrën e
patundshmërive vetëm për një pjesë është regjistruar e
drejtë për shfrytëzim të një ose më shumë pronarëve të
objekteve të cilët kanë paraqitur kërkesë për privatizim,
toka ndërtimore do të privatizohet në bashkëpronësi me
Republikën e Maqedonisë, në bazë të drejtës së regjistruar
të shfrytëzimit në suaza të parcelës ndërtimore.
(7) Kur në tokën e ndërtuar ndërtimore të përcaktuar si
parcelë ndërtimore ekzistojnë dy ose më shumë objekte të
pronarëve të ndryshëm, ndërsa në kadastrën e patundshmërive
vetëm për një pjesë të parcelës ndërtimore është regjistruar e
drejtë pronësie për një ose më shumë pronarë të objekteve
respektivisht toka është në bashkëpronësi me Republikën e
Maqedonisë, pjesa e tokës ndërtimore pronësi me Republikën
e Maqedonisë do të privatizohet në pjesë të barabarta
bashkëpronësore pronarëve të objektit të cilët kanë parashtruar
kërkesë për privatizim."
Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (8) dhe (9).
Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (10) fjalët: "deri
në privatizimin e plotë të tokës" shlyhen.

Neni 4
Titulli para nenit 20-a dhe neni 20-a ndryshohen si
vijojnë:

Neni 3
Në nenin 14 pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7),
si vijon:
"(7) Toka ndërtimore për të cilën të drejtë për shfrytëzim
kanë ish pronarët e tokës ndërtimore dhe personat fizikë të
cilët për të drejtën e fituar për shfrytëzim të tokës ndërtimore
kanë paguar kompensim, dhe që hyn në një ose më shumë
parcela të ndërtuara ndërtimore, mund të privatizohet në
suaza të të drejtës së fituar ose të regjistruar për shfrytëzim, e
me pëlqim të marrë paraprakisht nga ana e pronarëve të
objekteve të parcelave të ndërtuara ndërtimore."
Paragrafët (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafë (8), (9) dhe
(10).
Paragrafi (10) i cili bëhet paragraf (11) ndryshon si
vijon:
"Nëse në tokën e ndërtuar ndërtimore të përcaktuar si
parcelë ndërtimore me klasë me dedikim A-banim (A0
banim në shtëpi banimi me regjim të veçantë të përdorimit
dhe A1-banim në shtëpi banesore) në pajtim me aktet për
planifikimin urbanistik, krahas tokës ndërtimore e cila ka të
regjistruar të drejtë për shfrytëzim ka të drejtë pronësie,
merr pjesë edhe toka në pronësi të Republikës së
Maqedonisë, lëndë e privatizimit mund të jetë edhe toka në
pronësi të Republikës së Maqedonisë, në sipërfaqe e cila në
parcelën ndërtimore hyn deri 500 m2, pavarësisht nga
sipërfaqja e parcelës ndërtimore e definuar me aktet për
planifikim urbanistik".
Në paragrafin (11) i cili bëhet paragraf (12) fjalët: "me
dedikim banim individual" zëvendësohen me fjalët: "me
klasë të dedikimit A-banim (A0 banim në shtëpi banimi me
regjim të veçantë të shfrytëzimit dhe A1-banim në shtëpi
banesore) në pajtim me aktet për planifikim urbanistik."

Neni 6
Pas nenit 28-a shtohen tre nene të reja 28-b, 28-v dhe
28-g, si vijojnë:

"Kushtet për privatizimin e tokës ndërtimore e cila nuk
është përfshirë me aktet për planifikim urbanistik
Neni 20-a
(1) Nuk është lëndë privatizimi toka në të cilën sipas të
dhënave nga kadastra e patundshmërive është regjistruar e
drejtë e shfrytëzimit të tokës ndërtimore të personave fizikë
dhe juridikë në bazë të pronësisë së mëparshme ose me
kompensim pagesor deri më 15.06.2016, që në momentin e
vendosjes për kërkesën për privatizim nuk është përfshirë
me aktet për planifikim urbanistik, ose është jashtë
përfshirjes së planit.
(2) Për kërkesat e parashtruara për privatizim në rastet
nga paragrafi (1) i këtij neni organi i administratës
shtetërore kompetent për punët pronësore juridike do të
miratojë konkluzion me të cilin kërkesa hidhet poshtë.
(3) Konkluzioni nga paragrafi (2) i këtij neni paraqet
bazë që Agjencia për Kadastër të Patundshmërive të bëjë
ndryshim të së drejtës së shfrytëzimit në të drejtë pronësie
dhe të bëjë shlyerje të parashënimit për kërkesë të
parashtruar për privatizim."
Neni 5
Në nenin 28-a pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri
(2), si vijon:
"(2) Organi i administratës shtetërore kompetent për
punët juridike pronësore me detyrë zyrtare në mënyrë
elektronike detyrimisht siguron dëshmi për kontroll
historik të regjistrimeve të kryera në kadastër të
patundshmërive të tokës lëndë e privatizimit nga Agjencia
për Kadastër të Patundshmërive me qëllim gjatë procedurës
për privatizim të tokës ndërtimore të përcaktohet nëse në
kadastër të patundshmërive deri më 15.06.2016 është
regjistruar e drejta e shfrytëzimit të tokës."
Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

"Neni 28-b
(1) Organi i administratës shtetërore kompetent për
punët pronësore - juridike gjatë procedurës për privatizim
të tokës ndërtimore kryen këqyrje në vendin e ngjarjes për
përcaktimin e gjendjes faktike, e cila konstatohet në
procesverbal, i cili duhet të përpilohet më së voni 30 ditë
para ditës së miratimit të aktvendimit.
Neni 28-v
(1) Pas ngritjes së procedurës për privatizim kërkuesi
deri në miratimin e aktvendimit për privatizim në shkallë të
parë, mund ta zgjerojë kërkesën e tij edhe në lidhje me
tokën ndërtimore nga parcelat e kadastrës të cilat nuk kanë
qenë të përfshira në kërkesën, ndërsa janë në të njëjtën
parcelë ndërtimore.
(2) Pas ngritjes së procedurës për privatizim, me pëlqim të
kërkuesit deri në miratimin e aktvendimit për privatizim në
shkallë të parë, kërkesës për privatizim mund t’i bashkëngjiten
edhe persona të tjerë fizikë dhe juridikë - bashkë shfrytëzues të
tokës ndërtimore për të cilën është paraqitur kërkesë,
respektivisht janë pronarë të objekteve të ndërtuara me bazë
juridike të tokës ndërtimore lëndë e privatizimit.
Neni 28-g
(1) Procedura e filluar për privatizim mund të vazhdojë
ndaj personit i cili gjatë procedurës ka fituar të drejtën për
pronësi mbi objektin e tokës ndërtimore, lëndë e
privatizimit.
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(2) Në rastet nga paragrafi (1) të këtij neni , pronari i
objektit është i obliguar në afat prej 30 ditësh nga dita e
fitimit të pronësisë mbi objektin, të paraqesë kërkesë për
vazhdimin e procedurës dhe Aktzotërim për objektin i cili
ndodhet në tokë ndërtimore.“
Neni 7
Neni 30 ndryshon si vijon:
"(1) Aktvendimi për privatizim i dorëzohet personit i
cili ka paraqitur kërkesë për privatizim dhe te Avokati i
Popullit të Republikës së Maqedonisë.
(2) Te Avokati i Popullit të Republikës së Maqedonisë
bashkë me aktvendimin paraqitet edhe ekzemplar nga
kërkesa për privatizim me shtojcat e saj."
Neni 8
Në nenin 31 paragrafi (1) ndryshon si vijon:
"(1) Kundër aktvendimit për privatizim mund të
paraqitet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje
në Procedurë Administrative dhe procedurë të
Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë në afat prej 15
ditë nga dita e pranimit të aktvendimit."
Paragrafi (2) shlyhet.
Paragrafi (3) bëhet paragraf (2).
Neni 9
Në nenin 32 paragrafi (5) pika në fund të fjalisë shlyhet
dhe shtohen fjalët: "dhe parashënimin për kërkesën e
paraqitur për privatizim".
Neni 10
Në nenin 80-b paragrafi (1) ndryshon si vijon:
"Me aktvendimin e organit të administratës shtetërore
kompetent për punët juridike pronësore do të pushojë e
drejta e shfrytëzimit të personave fizikë dhe juridikë të
tokës ndërtimore, me kërkesë të personave të cilët kanë
ndërtuar ose kanë fituar në pronësi objekt, respektivisht
pjesë të veçantë të objektit me bazë juridike, si dhe objekt
statusi juridik i të cilit është përcaktuar në pajtim me Ligjin
për veprim me objekte të ndërtuara pa leje dhe Ligjin për
përmbylljen e procedurave të falimentimit në pajtim me
Ligjin për barazim të detyrueshëm, falimentim dhe
likuidim dhe Ligjin për falimentim."
Paragrafi (5) ndryshon si vijon:
"Aktvendimi përfundimtar për pushimin e të drejtës për
shfrytëzimin e tokës ndërtimore me ndërtime është
ekzekutiv."
Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:
"(6) Aktvendimi përfundimtar për pushimin e të drejtës
për shfrytëzim të tokës ndërtimore me ndërtime (aktvendim
i shkallës së parë dhe të dytë) organi i administratës
shtetërore kompetent për punët pronësore - juridike është i
obliguar në mënyrë elektronike t’i dorëzojë te Agjencia për
Kadastër të Patundshmërive dhe të njëjtat paraqesin bazë
për shlyerjen e të drejtës për shfrytëzim të tokës ndërtimore
në kadastrën e patundshmërive".
Neni 11
Pas nenit 80-b shtohet nen i ri 80-v, si vijon:
"Neni 80 -v
Për pushimin e të drejtës për shfrytëzim të tokës
ndërtimore nga nenet 79, 80, 80-a dhe 80-b të këtij ligji,
vendos organi i administratës shtetërore kompetent për
çështjet pronësore - juridike në rajonin ku ndodhet toka
ndërtimore."
Neni 12
Dispozitat e neneve 2 pikat 5, 34, 35, 36 , 37 38, 39,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 70-а, 70-b dhe 70-v të Ligjit
për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore në pronësi
shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
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numër 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/11, 51/11,
27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15 dhe 23/2016) nuk do
të zbatohen në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Neni 13
Procedurat e filluara për kërkesat për privatizim të
tokës ndërtimore në pronësi shtetërore deri në ditën e
hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë sipas
dispozitave të këtij ligji.
Neni 14
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4007.
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 И Д О П О Л Н У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т З А
ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 септември 2016 година.
Бр. 08-3995/1
21 септември 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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ
ИГРИ
Член 1
Во Законот за игрите на среќа и за забавните игри
(„Службен весник на Република Македонија“ број
24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15,
154/15 и 23/16) во членот 66 став (6) зборовите: „применуваат одредбите на членовите 89 и 94 од овој закон“ се заменуваат со зборовите: „применува одредбата на член 89 од овoј закон“.
По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и
(9), кои гласат:
„(7) За приредување на игрите на среќа во казино
приредувачот на игри на среќа во казино плаќа посебна
давачка во висина од 20% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ од сите автомати и исплатениот износ од сите автомати на приредувачот на игри на среќа во казино, на месечна основа.
(8) Приредувачот на игри на среќа во казино, на месечна основа, за финансирање на здравствената заштита плаќа посебна давачка во висина од 3% која се
пресметува на разликата меѓу уплатениот износ од сите автомати и исплатениот износ од сите автомати на
приредувачот на игрите на среќа во казино, на сметка
на Министерството за здравство.
(9) Посебната давачка од ставовите (7) и (8) на овој
член се плаќа до 15 во месецот, за претходниот месец.“
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Член 2
Во членот 79 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Приредувачот на игри на среќа во обложувалница, на месечна основа, за финансирање на спортот
плаќа посебна давачка во висина од 3% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места на тој приредувач и исплатениот износ од сите компјутери во сите
уплатно-исплатни места, на сметка на Агенцијата за
млади и спорт.“
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „од
ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „од ставовите
(1) и (2)“.
Ставот (3) станува став (4).
Член 3
Во членот 94 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Приредувачот на игри на среќа во автомат
клуб, на месечна основа, за финансирање на спортот
плаќа посебна давачка во висина од 1,5% која се
пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите
автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот на сметка на Агенцијата за млади и спорт и за финансирање на здравствената заштита плаќа посебна давачка во висина од 1,5% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите
деловни простории на приредувачот на сметка на Министерството за здравство.“
Во ставот (2) кој станува став (3), зборовите: „од
ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „од ставовите
(1) и (2)“.
Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и
(6).
Член 4
Во членот 138 во ставот (2) зборовите: „врши правно лице овластено“ се заменуваат со зборовите: „вршат
правни лица овластени“.
Во ставот (3) зборовите: „за период од три години“
се заменуваат со зборовите: „за период од 18 месеци“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) За добивање на овластувањето од ставот (2) на
овој член, правното лице треба да поднесе барање на
пропишан образец до Министерството за финансии“.
Во ставот (4) кој станува став (5) во точката 3) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка
и запирка.
По точката 4) се додаваат две нови точки 5) и 6),
кои гласат:
„5) ценовник за цената на чинење на секоја одделна
услуга поврзана со утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа, за секој тип
на автомат, односно маса за игра на среќа и
6) да нема блокирано трансакциска сметка во банка
во моментот на поднесување на барањето за добивање
на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа.“
По ставот (5) се додаваат четири нови става (6), (7),
(8) и (9) кои гласат:
„(6) Министерството за финансии по службена
должност ги прибавува следните докази:
- документ за регистрација на правното лице издаден од Централниот регистар на Република Македонија;
- потврда дека против правното лице не е поведена
постапка за ликвидација и не е отворена стечајна постапка;
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна забрана за добивање на овластување за
утврдување на техничката исправност на автоматите за
игри на среќа;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна одземање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на
среќа и
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на дејност.
(7) Овластеното службено лице од Министерството
за финансии кое ја води постапката за издавање на овластување за утврдување на техничката исправност на
автоматите за игри на среќа е должно доказите од ставот (6) да ги побара од надлежниот јавен орган во рок
од три дена од денот на приемот на барањето.
(8) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите од ставот (7) на
овој член е должен истите да ги достави до Министерството за финансии во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (7) на овој член.
(9) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (4) на овој член ги пропишува министерот
за финансии.“
Во ставот (5) кој станува став (10) зборовите: „од
ставот (4)“ се заменуваат со зборовите: „од ставот (5)“.
Член 5
По членот 138 се додава нов член 138-а, кој гласи:
„Член 138-а
Министерството за финансии по приемот на барањето и доказите од членот 138 од овој закон во рок од
30 дена од денот на поднесувањето на барањето донесува решение за овластување на правното лице за утврдување на техничката исправност на автоматите за
игри на среќа. “
Член 6
Членот 139 се брише.
Член 7
Членот 140 се брише.
Член 8
Членот 141 се брише.
Член 9
Членот 142 се брише.
Ченот 143 се брише.

Член 10

Член 11
Членот 144 се менува и гласи:
„(1) Правното лице овластено за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа е
должно да ги исполнува условите од членот 138 став
(5) од овој закон во текот на целиот период на важност
на овластувањето.
(2) За промената на секој податок од членот 138
став (5) од овој закон, правните лица се должни да го
известат Министерството за финансии во рок од 30 дена од денот на настанатата промена.
(3) Доколку од страна на Управата за јавни приходи
биде утврдено постапување спротивно на ставот (1) на
овој член, за констатираната неправилност веднаш го
известува Министерството за финансии, кое веднаш ќе
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донесе решение за одземање на овластувањето за утврдување на техничката исправност на автоматите за
игри на среќа од правното лице.“
Член 12
Во членот 145 ставот (3) се менува и гласи:
„(3) Управата за јавни приходи може да побара од
овластеното правно лице да изврши проверка на техничката исправност на автоматите за игри на среќа кои
се во употреба од страна на приредувачот на игри на
среќа и во рок од три работни дена од денот на поднесеното барање да утврди дали автоматите за игри на
среќа се технички исправни.“
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Доколку при утврдување на техничката исправност на автоматите од страна на овластеното правно
лице се утврди дека автоматот односно автоматите се
технички неисправни, надоместокот за плаќање за утврдување на техничката исправност го плаќа приредувачот на играта на среќа, а доколку се утврди дека автоматот е технички исправен надоместокот го плаќа
Управата за јави приходи.“
Ставот (5) станува став (6).
Член 13
Во членот 157 по точката 22) се додава нова точка
22-а), која гласи:
„22-а) ако не ја плаќа посебната давачка од член 66,
став (8);“
По точката 23 се додава нова точка 23-а), која
гласи:
„23-a) ако не ја плаќа посебната давачка од член 79
став (2);“
По точката 24 се додава нова точка 24-а), која
гласи:
„24-a) ако не ја плаќа посебната давачка од член 94
став (2);“
Во точката 26 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
Во точката 27) точката на крајот од реченицата се
заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 28),
која гласи:
„28) постапи спротивно на член 144 став (2) од овој
закон.“
Член 14
Во членот 158-г став (1) сврзникот „и“ се заменува
со запирка, а по зборовите: „член 135-а став (5)” се додаваат зборовите: „и 138-а“.
Во ставот (2) сврзникот „и“ се заменува со запирка,
а по зборовите: „134 став (8)” се додаваат зборовите: „и
138 став (7)“.
Во ставот (3) сврзникот „и“ се заменува со запирка,
а по зборовите: „134 став (9)” се додаваат зборовите: „и
138 став (8)“.
Член 15
Започнатите постапки за утврдување на техничката
исправност на автоматите за игри на среќа до денот на
влегување во сила на овој закон, ќе завршат согласно
Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ број 24/11,
51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15
и 23/16).
Член 16
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LOJËRAT E FATIT DHE PËR LOJËRAT
ARGËTUESE
Neni 1
Në Ligjin për lojërat e fatit dhe për lojërat argëtuese
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15,
154/15 dhe 23/16) në nenin 66 në paragrafin (6) fjalët:
“zbatojnë dispozitat e neneve 89 dhe 94 të këtij ligji”
zëvendësohen me fjalët: “zbaton dispozitën e nenit 89 të
këtij ligji”.
Pas paragrafit (6) shtohen tre paragrafë të rinj (7), (8)
dhe (9), si vijojnë:
“(7) Për organizimin e lojërave të fatit në kazino
organizuesi i lojërave të fatit në kazino paguan taksë të
posaçme në lartësi prej 20% e cila përllogaritet me dallimin
ndërmjet shumës së paguar nga të gjithë automatët dhe
shumës së paguar nga të gjithë automatët e organizuesit të
lojërave të fatit në kazino, në bazë mujore.
(8) Organizuesi i lojërave të fatit në kazino, në bazë
mujore, për financimin e mbrojtjes shëndetësore paguan
taksë të posaçme në lartësi prej 3% e cila përllogaritet në
dallimin ndërmjet shumës së paguar nga të gjithë automatët
dhe shumës së paguar nga të gjithë automatët të
organizuesit të lojërave të fatit në kazino, në llogari të
Ministrisë së Shëndetësisë.
(9) Taksa e posaçme nga paragrafët (7) dhe (8) të këtij
neni paguhet deri më 15 të muajit, për muajin paraprak.”
Neni 2
Në nenin 79 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
"(2) Organizuesi i lojërave të fatit në bastore, në bazë
mujore, për financimin e sportit paguan taksë të posaçme
në lartësi prej 3% e cila përllogaritet në dallimin ndërmjet
shumës së paguar nga të gjithë kompjuterët në të gjitha
vendet e inkasimit-pagesës të atij organizuesi dhe shumës
së paguar nga të gjithë kompjuterët në të gjitha vendet e
inkasimit-pagesës, në llogari të Agjencisë së Rinisë dhe
Sportit."
Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) fjalët: “nga
paragrafi (1) ” zëvendësohen me fjalët: “nga paragrafët (1)
dhe (2)".
Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).
Neni 3
Në nenin 94 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
“(2) Organizuesi i lojërave të fatit në automat klub, në
bazë mujore, për financimin e sportit paguan taksë të
veçantë në lartësi prej 1, 5% e cila përllogaritet në dallimin
ndërmjet shumës së paguar në të gjithë automatët e atij
organizuesi dhe shumës së paguar nga të gjithë automatët,
në të gjitha hapësirat e punës të organizuesit në llogari të
Agjencisë për të rinj dhe sport dhe për financimin e
mbrojtjes shëndetësore paguan taksë të veçantë në lartësi
prej 1, 5% e cila përllogaritet në dallimin ndërmjet shumës
së paguar në të gjithë automatët e atij organizuesi dhe
shumës së paguar nga të gjithë automatët, në të gjitha
hapësirat e punës së organizuesit në llogari të Ministrisë së
Shëndetësisë.”
Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) fjalët: “nga
paragrafi (1)” zëvendësohet me fjalët: “nga paragrafët (1)
dhe (2)”.
Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (4), (5) dhe (6).
Neni 4
Në nenin 138 në paragrafin (2) fjalët: “kryen personi
juridik i autorizuar” zëvendësohen me fjalët: “kryejnë
personat juridikë të autorizuar”.
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Në paragrafin (3) fjalët: “për periudhë prej tre vjetësh”
zëvendësohen me fjalët: “për periudhë prej 18 muajsh”.
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
“(4) Për marrjen e autorizimit nga paragrafi (2) të këtij
neni, personi juridik duhet të parashtrojë kërkesë në
formular të regjistruar në Ministrinë e Financave”.
Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (5) në pikën 3)
lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me
pikëpresje.
Pas pikës 4) shtohen dy pika të reja 5) dhe 6), si
vijojnë:
“5) listë të çmimeve për çmimin e kushtimit të secilit
shërbim të caktuar lidhur me përcaktimin e rregullshmërisë
teknike të automatëve për lojëra të fatit, për secilin lloj të
automatit, përkatësisht tavolinë për lojë të fatit dhe
6) të mos ketë llogari të bllokuar të transaksionit në
bankë në momentin e parashtrimit të kërkesës për marrje të
autorizimit për përcaktimin e rregullshmërisë teknike të
automatëve për lojëra të fatit.”
Pas paragrafit (5) shtohen katër paragrafë të rinj (6),
(7), (8) dhe (9) si vijojnë:
“(6) Ministria e Financave me detyrë zyrtare i
grumbullon këto dëshmi:
- dokument për regjistrim të personit juridik të lëshuar
nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë;
- vërtetim se kundër personit juridik nuk është ngritur
procedurë për likuidim dhe nuk është hapur procedurë e
falimentimit;
- vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të kryera
penale të personave juridikë se nuk i është shqiptuar dënim
dytësor ndalim për marrje të autorizimit për përcaktimin e
rregullshmërisë teknike të automatëve për lojëra të fatit;
- vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të kryera
penale të personave juridikë se nuk i është shqiptuar dënim
dytësor heqje e autorizimit për përcaktimin e
rregullshmërisë teknike të automatëve për lojëra të fatit dhe
- vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të kryera
penale të personave juridikë se nuk i është shqiptuar dënim
i caktuar ndalim i përkohshëm ose i përhershëm për
ushtrimin e veprimtarisë.
(7) Personi i autorizuar zyrtar nga Ministria e
Financave i cili e udhëheq procedurën për lëshim të
autorizimit për përcaktimit e rregullshmërisë teknike të
automatëve për lojëra të fatit është i detyruar dëshmitë nga
paragrafi (6) t’i kërkojë nga organi kompetent publik në
afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës .
(8) Personi i autorizuar zyrtarë nga organi kompetent
publikë nga i cili janë kërkuar dëshmitë nga paragrafi (7) i
këtij neni është i detyruar të njëjtat t’i dorëzojë në
Ministrinë e Financave në afat prej tri ditësh nga dita e
pranimit të kërkesës nga paragrafi (7) i këtij neni.
(9) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës
nga paragrafi (4) i këtij neni i përcakton ministri i
Financave.”
Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (10) fjalët: “nga
paragrafi (4)” zëvendësohen me fjalët: “nga paragrafi (5)”.
Neni 5
Pas nenit 138 shtohet nen i ri 138-a, si vijon:
“Neni 138-a
“Ministria e Financave pas pranimit të kërkesës dhe
dëshmive nga neni 138 i këtij ligji, në afat prej 30 ditësh
nga dita e parashtrimit të kërkesës miraton aktvendim për
autorizimin e personit juridik për përcaktimin e
rregullshmërisë teknike të automatëve për lojëra të fatit."
Neni 6
Neni 139 shlyhet.
Neni 7
Neni 140 shlyhet.

Neni 8
Neni 141 shlyhet.
Neni 9
Neni 142 shlyhet.
Neni 10
Neni 143 shlyhet.
Neni 11
Neni 144 ndryshon si vijon:
“(1) Personi juridik i autorizuar për përcaktimin e
rregullshmërisë teknike të automatëve për lojëra të fatit
është i detyruar t’i plotësojë kushtet nga neni 138 paragrafi
(5) i këtij ligji gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së
autorizimit.
(2) Për ndryshimin e çdo të dhëne nga neni 138
paragrafi (5) i këtij ligji, personat juridikë janë të detyruar
ta njoftojnë Ministrinë e Financave në afat prej 30 ditësh
nga dita e ndryshimit të ndodhur.
(3) Nëse nga ana e Drejtorisë për të Hyra Publike
konstatohet veprim në kundërshtim me paragrafin (1) të
këtij neni, për parregullsinë e konstatuar menjëherë e
njofton Ministrinë e Financave, e cila menjëherë do të
miratojë aktvendim për heqje të autorizimit për
përcaktimin e rregullshmërisë teknike të automatëve për
lojëra të fatit nga personi juridik.”
Neni 12
Në nenin 145 paragrafi (3) ndryshon si vijon:
“(3) Drejtoria për të Hyra Publike mund të kërkojë nga
personi i autorizuar juridik të bëjë kontroll të
rregullshmërisë teknike të automatëve për lojëra të fatit, të
cilët janë në përdorim nga ana e organizuesit të lojërave të
fatit dhe në afat prej tre ditë pune nga dita e parashtrimit të
kërkesës të konstatojë nëse automatët për lojëra të fatit janë
teknikisht në rregull.”
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
“(5) Nëse gjatë përcaktimit të rregullshmërisë teknike
të automatëve nga ana e personit të autorizuar juridik
konstatohet se automati përkatësisht automatët janë në
gjendje të parregullt teknike, kompensimin për pagesë për
përcaktimin e rregullshmërisë teknike e paguan organizuesi
i lojës së fatit, e nëse konstatohet se automati është
teknikisht i rregullt kompensimin e paguan Drejtoria e të
Hyrave Publike.”
Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).
Neni 13
Në nenin 157 pas pikës 22) shtohet pikë e re 22-a), si
vijon:
“22-a) nëse nuk e paguan taksën e posaçme nga neni
66, paragrafi (8);”
Pas pikës 23 shtohet pikë e re 23–a), si vijon:
“23-a) nëse nuk e paguan taksën e posaçme nga neni 79
paragrafi (2);”
Pas pikës 24 shtohet pikë e re 24-a), si vijon:
“24-a) nëse nuk e paguan taksën e posaçme nga neni 94
paragrafi (2); “
Në pikën 26 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë
zëvendësohet me pikëpresje.
Në pikën 27) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re (28), si vijon:
“28) vepron në kundërshtim me nenin 144 paragrafi (2)
të këtij ligji.”
Neni 14
Në nenin 158–g paragrafi (1) lidhëza "dhe"
zëvendësohet me presje, kurse pas fjalëve: “neni 135-a
paragrafi (5)” shtohen fjalët: “dhe 138-a”.
Në paragrafin (2) lidhëza “dhe” zëvendësohet me
presje, kurse pas fjalëve: “134 paragrafi (8)" shtohen fjalët:
“dhe 138 paragrafi (7)”.
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Në paragrafin (3) lidhëza “dhe” zëvendësohet me
presje, kurse pas fjalëve: “134 paragrafi (9)” shtohen fjalët:
“dhe 138 paragrafi (8)”.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SISTEM HEKURUDHOR

Neni 15
Procedurat e filluara për konstatimin e rregullshmërisë
teknike të automatëve për lojëra të fatit deri në ditën e hyrjes
në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me Ligjin
për lojëra të fatit dhe për lojëra argëtuese (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 24/11, 51/11, 148/11,
74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 dhe 23/16).

Neni 1
Në Ligjin për sistem hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 48/10, 23/11, 80/12,
155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15 dhe 31/16), në nenin
9 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Transportuesi nga paragrafi (1) i këtij neni sendet e
tundshme që janë në pronësi të tij, e për të cilat ka pushuar
nevoja për shfrytëzimin e tyre mund t'i shesë në procedurë
në pajtim me Ligjin për shfrytëzim dhe disponim me sende
në pronësi shtetërore dhe me sende në pronësi komunale,
kurse mjetet e realizuara nga shitja e kryer e sendeve të
tundshme janë të hyra të transportuesit nga paragrafi (1) i
këtij neni."
Paragrafët (5), (6), (7) dhe (8) bëhen paragrafë (6), (7),
(8) dhe (9).

Neni 16
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4008.
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 И Д О П ОЛ Н У В А ЊЕ Н А З А К О Н ОТ З А
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 септември 2016 година.
Бр. 08-3996/1
21 септември 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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
Член 1
Во Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11,
80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15 и 31/16) во
членот 9 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Превозникот од ставот (1) на овој член движните ствари кои се во негова сопственост, а за кои престанала потребата од нивно користење може да ги продава
во постапка согласно Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите
во општинска сопственост, а средствата остварени од
извршената продажба на движните ствари се приход на
превозникот од ставот (1) од овој член.“
Ставовите (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (6),
(7), (8) и (9).
Член 2
Во членот 120 став (2) зборовите: „најмалку пет“
се заменуваат со зборот „три“.
Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за железничкиот систем.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Neni 2
Në nenin 120 paragrafi (2) fjalët: "së paku pesë"
zëvendësohen me fjalën "tre".
Neni 3
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për sistem hekurudhor.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4009.
Врз основа на член 4 точка (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13,
27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16 и
106/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО
СОПСТВЕНОСТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СТРЕЖЕВО” БИТОЛА
Член 1
Да се изврши продажба на деловен простор - ЗЛТЦ
“Пелистер” - с. Ниже Поле, во сопственост на Јавното
претпријатие „Стрежево” – Битола и тоа
1. КП бр.582, 583, 585, 586, 587, 588, 590 и 591 во
КО Ниже Поле, заведен во Имотен лист бр.7779 за КО
Ниже Поле
- КП бр.582, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр 1, пос. намена-ДП, со површина од 116 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.582, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр 1, пос. намена-ДП, со површина од 256 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.582, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр 1, пос. намена-ПП, со површина од 8 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.582, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.4, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр 1, пос. намена-ДП, со површина од 256 м2 и
право на сопственост.
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- КП бр.582, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.4, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр 1, пос. намена-ПП, со површина од 8 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.583, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.1, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр 1, пос. намена-ДП, со површина од 120 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.583, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр 1, пос. намена-ДП, со површина од 116 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.585, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.1, намена
Б3-1, (Ресторани), влез 1, кат ПР, бр. 1, пос. наменаДП, со површина од 389 м2 и право на сопственост.
- КП бр.585, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.1, намена
Б3-1, (Ресторани), влез 1, кат ПР, бр. 1, пос. наменаПП, со површина од 20 м2 и право на сопственост.
- КП бр.585, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
Б3-1, (Ресторани), влез 1, кат ПР, бр. 1, пос. наменаПП, со површина од 8 м2 и право на сопственост.
- КП бр.585, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
Б3-1, (Ресторани), влез 1, кат ПР, бр. 1, пос. наменаДП, со површина од 278 м2 и право на сопственост.
- КП бр.585, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
Б3-1, (Ресторани), влез 1, кат ПР, бр. 1, пос. наменаДП, со површина од 465 м2 и право на сопственост.
- КП бр.585, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.5, намена
Е-13, (инфраструктура), со површина од 9 м2 и право
на сопственост.
- КП бр.585, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.4, намена
Е18, (резервоар), влез 1, кат СУ, бр 1, пос. наменаДПД, со површина од 31 м2 и право на сопственост.
- КП бр.586, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
Е24, (други објекти од инфраструктура) кат ПР, пос.
Намена - ТР, со површина од 92 м2 и право на сопственост.
- КП бр.587, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.1, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-ДП, со површина од 256 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.587, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.1, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-ПП, со површина од 8 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.587, м.в. „Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-ДП, со површина од 54 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.587, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-ДП, со површина од 135 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.587, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.4, намена
А5-4, (останати помошни објекти), влез 1, кат ПР, бр.
1, пос. намена-ПП, со површина од 6 м2 и право на
сопственост.
- КП бр.587, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.4, намена
А5-4, (останати помошни објекти), влез 1, кат ПР, бр.
1, пос. намена-ДП, со површина од 9 м2 и право на
сопственост.
- КП бр.588, м.в. ,,Ниже Поле,, зграда бр. 5, намена
Е-24 (инфраструктура), пос. намена - ГМ, со површина
од 815 м2 и право на сопственост.
- КП бр.590, м.в. „Апостолови Ниви“ објект бр.1,
намена Д3-8 (отворени спортски игралишта), пос. намена – Т (спортски терен), со површина од 1033 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.590, м.в. ,,Апостолови Ниви“ објект бр.1,
намена Д3-8 (отворени спортски игралишта), пос. намена – ТР (трибина), со површина од 254 м2 и право
на сопственост.
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- КП бр.590, м.в. ,,Апостолови Ниви“ објект бр.2,
намена Д3-8 (отворени спортски игралишта), пос. намена – ТР (трибина), со површина од 172 м2 и право
на сопственост.
- КП бр.590, м.в. ,,Апостолови Ниви“ објект бр.2,
намена Д3-8 (отворени спортски игралишта), пос. намена – Т (спортски терени), со површина од 573 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.590, м.в. ,,Апостолови Ниви“ објект бр.3,
намена Д3-8 (отворени спортски игралишта), пос. намена – ТР (трибина), со површина од 85 м2 и право на
сопственост.
- КП бр.590, м.в. ,,Апостолови Ниви“ објект бр.3,
намена Д3-8 (отворени спортски игралишта), пос. намена – Т (спортски терени), со површина од 371 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.1, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-ДП, со површина од 256 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.1, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-ПП, со површина од 8 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-СТ (стан), со површина од 34
м2 и право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-ПП (помошни површини), со
површина од 8 м2 и право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 2,
кат ПР, бр. 2, пос. намена-СТ(стан), со површина од 34
м2 и право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 2,
кат ПР, бр. 2, пос. намена-ПП, со површина од 8 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 3,
кат ПР, бр. 3, пос. намена-СТ (стан), со површина од 34
м2 и право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 3,
кат ПР, бр.3, пос. намена-ПП, со површина од 8 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 4,
кат ПР, бр.4, пос. намена-СТ (стан), со површина од 34
м2 и право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.2, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 4,
кат ПР, бр. 4, пос. намена-ПП, со површина од 8 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-СТ (стан), со површина од 34
м2 и право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-ПП (помошни површини), со
површина од 8 м2 и право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 2,
кат ПР, бр. 2, пос. намена-СТ (стан), со површина од 34
м2 и право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 2,
кат ПР, бр. 2, пос. намена-ПП, со површина од 8 м2 и
право на сопственост.
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- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 3,
кат ПР, бр. 3, пос. намена-СТ (стан), со површина од 34
м2 и право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 3,
кат ПР, бр. 3, пос. намена-ПП, со површина од 8 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 4,
кат ПР, бр.4 , пос. намена-СТ (стан), со површина од 34
м2 и право на сопственост.
- КП бр.591, м.в. ,,Ниже Поле,, зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез4,
кат ПР, бр. 4, пос. намена-ПП, со површина од 8 м2 и
право на сопственост
2.КП бр.602/4 во КО Ниже Поле, заведен во Имотен
лист бр.7787 за КО Ниже Поле
- КП бр.602/4, м.в. ,,Чакал“ намена Б4-6, (други деловни простории - котлара), влез 1 , кат ПР пос. намена-ДП, со површина од 77 м2 и право на сопственост.
3.КП бр.588 во КО Ниже Поле, заведен во Имотен
лист бр.7786 за КО Ниже Поле
- КП бр.588, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-СТ (стан), со површина од 20
м2 и право на сопственост.
- КП бр.588, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-ПП, со површина од 8 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.588, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр.2, пос. намена-СТ (стан), со површина од
117 м2 и право на сопственост.
- КП бр.588, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.3, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 3, пос. намена-СТ (стан) со површина од
117 м2 и право на сопственост.
- КП бр.588, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.4, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-СТ (стан), со површина од 20
м2 и право на сопственост.
- КП бр.588, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.4, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 1, пос. намена-ПП, со површина од 8 м2 и
право на сопственост.
- КП бр.588, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.4, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр.2, пос. намена- СТ (стан), со површина од
117 м2 и право на сопственост.
- КП бр.588, м.в. ,,Ниже Поле“ зграда бр.4, намена
А4-7, (други објекти за времено сместување), влез 1,
кат ПР, бр. 3, пос. намена- СТ (стан) со површина од
117 м2 и право на сопственост.
Член 2
Продажба на деловниот простор од член 1 на оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање на деловен простор кој го воспоставува, управува и
оперира Министерството за транспорт и врски, со проценета вредност утврдена со Дополнувањето на Извештајот за извршена проценка на пазарна вредност на
недвижен имот, изработен од овластен проценител
ПРИМА ТИМ ДОО – Охрид, бр. 02 – 126/4 од
16.8.2016 година.
Вкупната проценета вредност на деловниот простор
од член 1 е почетна цена за електронското јавно наддавање и изнесува 43.019.857,00 денари.

26 септември 2016

Член 3
Се овластува Јавното претпријатие „Стрежево” –
Битола да изврши продажба на деловен простор од
член 1 на оваа одлука и да склучи договор за продажба.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4863/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Никола Попоски, с.р.
________

4010.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
20.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „TRIDENT
JUNCTURE 2016”, ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА
1. За учество во вежбовната активност „TRIDENT
JUNCTURE 2016”, (во натамошниот текст: вежбовната
активност), која ќе се одржи во Република Италија, во
периодот од 28 до 30 септември 2016 година, се испраќаат 6 (шест) припадници на Армијата на Република
Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување,
исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
НАТО, а дневниците за службено патување на припадниците ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-7261/1
20 септември 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
4011.
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), министерот за правда донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО
ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ
ПАРТИИ
Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2434/2
од 27.6.2016 година престанува да важи за политичката
партиjа:
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- ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ ВО
МАКЕДОНИЈА (не е доставен извештај од регистар на
примени донации/член 25)
Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во
„Службен весник на Република Македонија“ согласно
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04,
86/08 , 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).
Образложение
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на
средствата на политичките партии за редовно годишно
финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во „ Службен весник на Република Македонија”
број 125/2016 од 7.7.2016 година, Државниот завод за
ревизија достави допис број 23-11/93 од 5.9.2016 година co барање за запирање на забраната на исплатата на
средствата за редовно годишно финансирање на политичката партиjа коjа ги исполнилa обврските за финансиско известување за 2015 година.
Државниот завод за ревизија достави известување
дека политичката партиjа ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ги исполнилa целосно своите обврски за финансиско известување за
2015 година.
Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги
исполнилa условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија , па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник
на РМ “ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на
истата во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 11- 2434
9 септември 2016 година
Министер за правда,
Скопје
Валдет Џхафери, с.р.
________
4012.
Врз основа на член 55 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и
член 14 став (1) точка в) и став (2) и член 15 од Законот
за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07,
86/08, 139/09 и 135/11), министерот за правда на ден
21.7.2016 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБАТА
1. На нотарот Кирил Грков од Кавадарци именуван
на подрачјето на Основниот суд во Кавадарци со решение бр. 04-3545/1 од 27.7.1999 година на министерот за
правда му престанува вршењето на службата по негово
барање.
2. Решението влегува во сила на ден 7.10.2016 година.
Образложение
Со решение бр. 04-3545/1 од 27.7.1999 година на
министерот за правда Кирил Грков од Кавадарци е
именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во
Кавадарци.
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Нотарот Кирил Грков од Кавадарци до Министерството за правда достави Барање за престанок за вршење на
службата завадено под бр. 09-2730/1 од 7.7.2016 година,
со кое бара согласно член 15 од Законот за нотаријат да
му престане службата нотар за подрачјето на Основниот
суд во Кавадарци поради здравствени причини.
Министерот за правда постапи по поднесеното барање за престанок на вршење на службата на нотарот и
имајќи ги предвид одредбите од член 14 став (1) точка
в) и став (2) и член 15 од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и
135/11) одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.
Бр. 09-2730/2
21 јули 2016 година
Скопје

Министер за правда,
Валдет Џафери, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
4013.
Врз основа на член 24-а став 20 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10,
140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13,
42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15,
193/15, 37/16 и 71/16), министерот за транспорт и врски
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА
ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ
ЛИНИИ И ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕНИ ЛИНИИ
ВО МЕЃУОПШТИНСКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА
ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА И НА
ВОЗНИОТ РЕД
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање,
продолжување и одземање на дозволата за одобрена
линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред.
Член 2
Во текот на годината се објавува оглас за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови за одобрени линии на ВЕБ страната на Министерството за транспорт и врски и во дневниот печат.
Во огласот се определува рокот за електронското
аплицирање и условите согласно член 24-а од Законот
за превоз во патниот сообраќај што треба да ги исполнува превозникот за да може да учествува на истиот.
Член 3
Електронското аплицирање, обработката на податоците како и целокупната постапка за одобрување на
возни редови за нови линии и за промена на возни редови за одобрени линии се врши преку електронски
систем достапен на интернет страницата на Министерството за транспорт и врски.
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Член 4
Во електронската апликација превозникот пополнува задолжителни податоци за возниот ред за линијата
за која аплицира согласно член 3 точки 14 и 16 од Законот за превоз во патниот сообраќај.
Член 5
Комисијата за одобрување на возни редови за нови
линии и за промена на возни редови за одобрени линии
врз основа на добиените резултати од компјутерски обработените апликации доставува предлог листа на
одобрени, односно одбиени барања до министерот за
транспорт и врски за одобрување во рок од 30 дена од
денот на распределбата на возните редови.
Член 6
Од денот на приемот на решението за одобрен возен ред во рок од десет дена превозникот доставува барање за издавање на дозвола за одобрениот возен ред.
Кон барањето за издавање на дозвола за одобрен
возен ред за меѓуопштински превоз на патници се приложува следната документација:
- копија од решение од одобрениот возен ред,
- десет примероци од одобрениот возен ред изготвени на пропишан образец,
- доказ за платена административна такса за регистрација на возниот ред и
- доказ за платена административна такса за издавање на дозволата (зависно од бројот на дозволи).
Кон барањето за издавање на дозвола за одобрен
возен ред за меѓународен превоз на патници се приложува следната документација:
- копија од решение од одобрениот возен ред.
- соодветен број на примероци од одобрениот возен
ред изготвени на пропишан образец во зависност од
трасата на линијата,
- соодветен број на примероци од итинерерот и ценовник во зависност од трасата на линијата,
- распоред-план на возење на возачите за одржување на линијата,
- договор за заедничкo одржување на линијата со
странски превозник доколку со меѓународен договор е
предвидено линискиот превоз на патници да се воспоставува врз основа на реципроцитет и
- доказ за платена административна такса за регистрација на возен ред и за заверка на ценовникот.
Решението за одобрениот возен ред може да се промени во случаите утврдени во членот 28 став 2 од Законот за превоз во патниот сообраќај.
Решението за одобрениот возен ред ќе се одземе доколку во рок од 12 месеци од денот на доставување на
барањето за издавање на дозвола истата не се издаде од
страна на надлежниот орган на странската земја.
Решението за одобрениот возен ред ќе се одземе доколку има известување од надлежен орган на странска
држава дека за истиот нема позитивна согласност согласно важечките прописи во странската земја.
Доколку решението за одобрениот возен ред е одземено, а странската држава има издадено дозволи за
двата превозника, Министерството за транспорт и
врски ќе постапи на начин утврден во членот 38-б од
Законот за превоз во патниот сообраќај и ќе го извести
надлежниот орган на странската држава дека странскиот превозник треба во рок од три месеци од известувањето да склучи договор за заедничко одржување на
возниот ред со нов домашен превозник, за што на новиот домашен превозник со решение ќе му се одобри
возниот ред и ќе му се издаде дозвола.
Барањето за издавање на дозвола ќе се одбие и решението за одобрениот возен ред ќе се одземе доколку
барањето не е поднесено во рокот од ставот 1 од овој
член.
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Член 7
Превозникот може да поднесе електронска апликација за одобрување на возен ред за нова линија односно за промена на возен ред за веќе одобрена линија и
тоа за патничка линија, директна линија и брза линија.
Патничка линија е линија која покрај почетна и
крајна станица има и повеќе попатни станици.
Директна линија е линија која има само почетна и
крајна станица без по патни станици.
Брза линија е линија на која според одобрениот возен ред качување и слегување на патници се врши само
во некои поголеми и позначајни населени места-градови согласно одобрениот возен ред.
Член 8
Возниот ред гласи на име на превозникот кој аплицирал за истиот.
Член 9
Почетна и крајна станица во возниот ред за меѓуопштински линии можат да бидат само општини во кои
има категоризирани автобуски станици.
Места за застанување односно попатни станици во
возниот ред за меѓуопштинските линии можат да бидат
населени места (села) и автобуски постојки кои од соодветна општина се одобрени како попатни станици за
вршење на меѓуопштински превоз на патници.
Почетна и крајна станица во возниот ред за меѓународни линии можат да бидат само општини во кои има
категоризирани автобуски станици со најмалку трета
категорија.
Места за застанување односно попатни станици во
возниот ред на територијата на Република Македонија
за меѓународните линии можат да бидат само општини.
Член 10
Електронската апликација за одобрување на возен
ред за нова линија или за промена на возен ред нема да
се одобри доколку во постапката за негово одобрување
се утврди дека превозникот при определување на времето на поаѓање од почетната станица и попатните станици не ги почитувал пропишаните услови од член 24а од Законот за превоз во патниот сообраќај.
Доколку во возниот ред има повеќе поаѓања се
одобруваат само поаѓањата кои ги исполнуваат условите од член 24-а од Законот за превоз во патниот сообраќај.
Доколку два превозника аплицираат за нов возен
ред или доколку еден аплицира за промена на одобрен
возен ред, а другиот превозник аплицира за нов возен
ред или доколку и двајцата превозници аплицираат за
промена на одобрен возен ред, при електронската распределба, апликациите меѓусебно ќе се споредуваат дали е запазен временскиот интервал и дали се исполнети
условите согласно член 24-а од Законот за превоз во
патниот сообраќај, при што ќе се одобри апликацијата
на превозникот кој прв аплицирал.
Доколку превозник аплицира за нов возен ред со
повеќе поаѓања или промена на возен ред со повеќе поаѓања, при електронската распределба апликациите за
секое поаѓање меѓусебно ќе се споредува дали ги запазува временските интервали согласно член 24-а од Законот за превоз во патниот сообраќај, при што ќе се
одобри поаѓањето кое е прво аплицирано во електронскиот систем.
Член 11
Доколку во постапката за одобрување на возен ред,
електронска апликација поднесат два или повеќе превозника, со иста почетна и крајна станица од кои еден
од нив е со седиште во почетната станица, приоритет
има превозникот со седиште во почетната станица.
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Доколку во постапката за одобрување на возен ред,
електронска апликација поднесат два или повеќе превозника со седиште во почетна станица, приоритет има
превозникот кој прв аплицирал.
Доколку во постапката за одобрување на возен ред,
електронска апликација поднесат два или повеќе превозника и ниту еден од нив нема седиште во почетната
станица, приоритет има превозникот кој прв аплицирал.
Доколку има електронска апликација за промена на
веќе одобрен односно регистриран возен ред и барање
за нов возен ред, во тој случај приоритет има превозникот кој побарал промена на возен ред.
Промената на веќе одобрен односно регистриран
возен ред ќе се одземе доколку превозникот не постапи во рокот утврден во членот 6 став 1 од овој
правилник.
Промената на веќе одобрен возен ред и возниот
ред на кој е извршена промената ќе бидат одземени
доколку превозникот не постапи и по осум дена од
приемот на второ известување за дополнување на барањето за издавање на дозвола со потребната документација.
Член 12
Важноста на возниот ред и дозволата за вршење на
линиски превоз на патници се продолжува на барање
на превозникот.
Барањето за продолжување на возниот ред и дозволата, во меѓуопштинскиот линиски превоз на патници,
се поднесува пред истекот на важноста на дозволата.
Кон барањето за продолжување на возниот ред и дозволата за вршење на меѓуопштински линиски превоз,
превозникот ги приложува следните документи:
- потребен број на возни редови,
- доказ дека поседува доволен број на возила за одржување на сите претходно одобрени возни редови за
кои поседува валидна дозвола за вршење на меѓуопштински и/или меѓународен линиски превоз на патници и
- доказ за платени административни такси.
Барање за продолжување на возниот ред и дозволата, во меѓународниот линиски превоз на патници, се
поднесува пред истекот на важноста на дозволата. Кон
барањето за продолжување на возниот ред и дозволата
за вршење на меѓународен линиски превоз на патници,
превозникот ги приложува следните документи:
- распоред-план на возење на возачите за одржување на линијата,
- доказ дека поседува доволен број на возила за одржување на сите претходно одобрени возни редови за
кои поседува валидна дозвола за вршење на меѓуопштински и/или меѓународен линиски превоз на патници,
- договор за заедничко одржување на линијата со
странскиот превозник во два примерока на јазикот на
превозниците, доколку со меѓународен договор e предвидено линискиот превоз на патници да се воспоставува врз основа на реципроцитет,
- потребен број на возни редови, итинерери и ценовници и
- доказ за платени административни такси.
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Член 13
Важноста на возниот ред и дозволата за вршење на
линиски превоз на патници нема да се продолжи доколку превозникот:
- не поднесе барање за продолжување на важноста
на возниот ред и дозволата согласно член 14 на овој
правилник,
- нема важечка лиценца и
- нема доволен број на возила и возачи колку што е
потребно за да може да ги одржува сите поаѓања броејќи ги и возилата и возачите кои му се потребни за одржување на линијата за која ја продолжува важноста на
дозволата.
Во случаите од став 1 на овој член, не се продолжува важноста на возниот ред и дозволата за вршење на
линиски превоз на патници и истите се бришат од евиденцијата на издадени дозволи за линиски превоз на
патници и од евиденцијата на регистрирани возни редови за линиски превоз на патници.
Член 14
Одобрениот односно регистрираниот возен ред и
издадената дозвола за вршење на линиски превоз на
патници можат да престанат да важат и пред истекот
на рокот на важење ако:
- превозникот престанал да ги исполнува условите
врз основа на кои се издадени,
- престанала важноста на лиценцата,
- на барање на превозникот и
- превозникот престанал да постои по други посебни прописи.
Во случаите од став 1 на овој член возниот ред и
дозволата за вршење на линиски превоз на патници се
одземаат и се бришат од евиденцијата на издадени дозволи за меѓуопштински линиски превоз односно од регистарот на издадени дозволи за меѓународни линии.
Член 15
Возниот ред за меѓуопштинска линија ги содржи
следните податоци:
- полн назив на домашен превозник,
- вид на линија: патничка, директна и брза,
- назив ,,Возен ред за меѓуопштинска линија’’,
- назив на линијата,
- време на поаѓање, станици, должина на линијата
во километри, време на враќање,
- режим на одржување на линијата: секојдневно,
(односно во одредени денови во неделата при што точно се наведуваат деновите во кои се одржува линијата)
и
- место за печат и потпис на овластено лице.
Рубриките на образецот се испишани на македонски јазик, а податоците во истиот се внесуваат на македонски јазик.
Возниот ред за меѓуопштинска линија се издава на
образец во формат А4 на хартија во бела боја.
Формата и содржината на образецот на возниот ред
за меѓуопштинска линија се дадени во Прилог 1 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 16
Возниот ред за меѓународна линија ги содржи следните податоци:
- полн назив на домашен превозник,
- вид на линија: патничка, директна и брза,
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- назив ,,Возен ред за меѓународна линија’’,
- назив на линијата,
- време на поаѓање, станици/гранични премини,
должина на линијата во километри, време на враќање,
- режим на одржување на линијата (секојдневно односно во одредени денови во неделата со наведување
на деновите во кои ќе се одржува линијата од домашниот и странскиот превозник) и
- место за печат и потпис на овластено лице на домашниот превозник.
Рубриките на образецот се отпечатени на македонски јазик, а податоците во истиот се внесуваат на македонски и англиски јазик, односно на јазикот на земјата
со која се воспоставува линијата.
Возниот ред за меѓународна линија се издава на образец во формат во А4 на хартија во бела боја.
Формата и содржината на образецот на возниот ред
за меѓународна линија се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 17
Дозволата за вршење на меѓуопштински линиски
превоз на патници се издава на образец во формат А4
на хартија со жолта боја.
Образецот од став 1 на овој член на предната страна содржи: Република Македонија, воден жиг на грбот
на Република Македонија, назив на органот што ја издава – Министерство за транспорт и врски, број од евиденцијата на издадени дозволи, број на регистриран возен ред за линијата, сериски број на дозволата, назив на
дозволата – дозвола за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници, назив или име на превозникот, седиште или адреса, од почетна станица, до крајна
станица, места за влез и излез на патниците, рок на
важност на дозволата од /до (ден, месец, година), место
и датум на издавање, печат и потпис на овластено
лице.
На задната страна се отпечатени условите под кои
се врши превозот, напомена и рубрика за забелешки и
дополнувања.
Формата и содржината на образецот на дозволата за
вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници
се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.
Член 18
Дозволата за билатерален линиски превоз на патници за меѓународниот патен сообраќај се издава на образец во формат А4 на хартија со зелена боја.
Образецот од став 1 на овој член на предната страна содржи: Република Македонија, воден жиг на грбот
на Република Македонија, назив на органот што ја издава – Министерство за транспорт и врски, број од евиденцијата на издадени дозволи, број на регистриран возен ред за линијата, сериски број на дозволата, назив на
дозволата – дозвола за билатерален линиски превоз на
патници за меѓународниот патен сообраќај, назив или
име на превозникот, седиште и држава, од почетна
станица, до крајна станица, (на делот од територијата
на Република Македонија според возен ред, ценовник и
итинерер кои се составен дел на оваа дозвола), места за
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влез и излез на патниците, гранични премини, рок на
важност на дозволата од /до (ден, месец, година), место
и датум на издавање, печат и потпис на овластено
лице.
На задната страна се отпечатени условите под кои
се врши превозот, напомена и рубрика за забелешки и
дополнувања.
Образецот на дозволата е отпечатен на македонски
и на англиски јазик.
Формата и содржината на образецот на дозволата за
билатерален линиски превоз на патници за меѓународниот патен сообраќај се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.
Член 19
Дозволата за транзит за линиски превоз на патници
за меѓународен патен сообраќај се издава на образец во
формат А4 на хартија во црвена боја.
Образецот од став 1 на овој член на предната страна содржи: Република Македонија, воден жиг на грбот
на Република Македонија, назив на органот што ја издава – Министерството за транспорт и врски, број од
евиденцијата на издадени дозволи, број на регистриран
возен ред за линијата, сериски број на дозволата, назив
на дозволата – дозвола за транзит за линиски превоз на
патници за меѓународен патен сообраќај, назив или
име на превозникот, седиште и држава, од почетна станица, до крајна станица, (на делот од територијата на
Република Македонија според возен ред, ценовник и
итинерер кои се составен дел на оваа дозвола), гранични премини, рок на важност на дозволата од / до (ден,
месец, година), место и датум на издавање, печат и
потпис на овластено лице.
На задната страна се отпечатени условите под кои
се врши превозот, напомена и рубрика за забелешки и
дополнувања.
Образецот на дозволата е отпечатен на македонски
и англиски јазик.
Формата и содржината на образецот на дозволата за
транзит за линиски превоз на патници за меѓународен
патен сообраќај се дадени во Прилог 5 кој е составен
дел на овој правилник.
Член 20
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на
патници и за формата и содржината на образецот на
дозволата и на возниот ред (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 25/10, 73/10, 130/10, 170/10,
2/11, 22/11, 13/12, 170/12, 30/13, 132/13, 196/14, 40/15 и
208/15).
Член 21
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-11735
7 септември 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4014.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 22.09.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Рушка Поп Арсовска, судија на Основниот суд Куманово поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 22.9.2016 година.
Бр. 02-1499/1
22 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4015.
Врз основа на член 8 став 2 и став 3 од Законот за
Совет на јавните обвинители на Република Македонија
(„Службен весник на РМ“ бр.150/07) на првата седницата на Советот одржана на 22.9.2016 година, Советот
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА
ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
Се избира Петар Аневски за Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.
II
Мандатот на Претседателот на Советот е во траење
од две години без право на повторен избор
III
Оваа одлука влегува во сила на ден 22.09.2016 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.02-168/4
22 септември 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Член,
д-р Зоран Сулејманов, с.р.

4016.
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Совет на
јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07) на првата седницата на
Советот одржана на 22.9.2016 година, Советот донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
Се избира Арбер Исаку за заменик Претседател на
Советот на јавните обвинители на Република Македонија.
II
Оваа одлука влегува во сила на 22.9.2016 година, а
ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.02-168/5
22 септември 2016 година
Скопје

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

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4017.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 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) и член 28 став 1 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец, за издавање на
лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на
големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива
и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), на седницата одржана на 21.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
1. На Друштво за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ
ОИЛ ДООЕЛ Петровец, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V).
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетската дејност Трговија на големо
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
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за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за
вршење на енергетската дејност Трговија на големо со
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е
V)“, кој што е составен дел на оваа Одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Уп1 Бр. 11-63/16
21 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ
БС (Д-Е V)
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ
ДООЕЛ Петровец, со седиште на Ул. 4 бр.100, Ржаничино, Петровец, Република Македонија.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V).
3. Датум на издавање на лиценцата:
21 септември 2016 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
21 септември 2026 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 54.03.1/16
7. Број на деловниот субјект ( ЕМБС) - 7139306
8. Единствен даночен број – 4069016501721
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста Трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V).
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел
БС (Д-Е V), заради натамошна продажба на трговци
или потрошувачи во земјата и странство.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се
врши енергетската дејност со карактеристики на
објектите, постројките, опремата и инсталациите
1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи
1 подземен резервоар од 100м3 за прием на Еуродизел
БС (Д-Е V), на локација Имотен лист број 1196 КО
Ржаничино, општина Петровец. Резервоарите се во
сопственост на на Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со кого Друштво за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец има склучен Договор за
закуп на 10 години..
2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), во секое време
треба да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.
3. Носителот на лиценцата е должен во секое време
да поседува или да има обезбедено право на користење
на склад во кој се складира Еуродизел БС (Д-Е V), со
капацитет определен со прописите со кои се уредува
трговијата на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Дејноста трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е
V), носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.
12. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуродизел БС (Д-Е V);
- обезбеди Еуродизел БС (Д-Е V), со кој врши трговија на големо да ги исполнува пропишаните норми за
квалитетот;
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- ги почитува техничките правила, нормативи и
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;
- ги почитува правилниците и другите прописи кои
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки,
забрана за меѓу- субвенционирање
Носителот на лиценцата е должен :
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
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- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).
2. Годишниот извештај треба да содржи податоци
за:
1. набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V), во
текот на извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца;
2. годишна сметка и финансиски извештај составен
од:
- биланс на состојба и биланс на успех;
- извештај за промените во главнината;
- извештај за паричните текови;
- применетите сметководствени политики;
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди
и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
3. превземени мерки во текот на извештајна година,
за:
- заштита на опремата и објектите од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
- заштита при работа;
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на дејноста;
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба.
4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;
5. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи во врска со дејноста;
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6. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни
органи, со приложени фотокопии на записниците,
извештаите и решенијата од извршените надзори и
контроли;
7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година и
8. бизнис план за тековната година.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста
- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаји за набавка и продажба на Еуродизел БС (Д-Е V),
презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел
на оваа лиценца.
- Носителот на лиценцата е должен да ја известува
Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;
- Носителот на лиценцата е должен по барање на
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и
други податоци во врска со вршењето на дејноста.
16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
за енергетика во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на
носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, инсталациите, како и на средствата и опремата
потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
17. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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4018.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 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, 06/16 и 53/16) и член 10, став 5 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), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, на ден 19.9.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 254/12 од 8.5.2013 година, на Друштвото
за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, се продолжува до 1.10.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-254/12
19 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“
4019.
Врз основа на членовите 1,4,12,16,17 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври“,
на седницата одржана на 7 септември 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“ ВО 2016 ГОДИНА, ЗА НАЈВИСОКО
ПРИЗНАНИЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА, УМЕТНОСТА, СТОПАНСТВОТО
И ВО ДРУГИТЕ ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. За животно дело во областа на културата и уметноста, наградата се доделува на:
- Благоја Маневски, ликовен уметник;
- Раим Ганији, писател и новинар;
- Елена Мисиркова, пијанистка и
- Атила Клинче, актер.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-4017/2
23 септември 2016 година
Скопје

Одбор за доделување на
Државната награда „11 Октомври“
Претседател,
академик Митко Маџунков, с.р.
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