Број 89

16 мај 2018, среда

www.slvesnik.com.mk

година LXXIV
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
Стр.
1747.

1748.
1749.
1750.

Одлука за определување на заштитни зони за заштита на водите за
водозафатниот објект извор „Вруток“, мерки за заштита, услови, начин на воспоставување на заштитните зони и картографски приказ.....
Правилник за начинот на извршување на електронски надзор.............
Правилник за начинот на извршување на општокорисната работа......
Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарoт за лицата спрема кои се извршуваат пробациски работи...........

Стр.
1751.

1752.
2
7

1753.

7
1754.
8

Упатство за начинот на спроведување на стручно - инструкторскиот
инспекциски надзор над месно надлежните пробациски канцеларии.....
Упатство за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи.....................
Правилник за изменување на
Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола
на летање..........................................
Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија....
Огласен дел.......................................

9

11

12
12
1-68

Стр. 2 - Бр. 89

16 мај 2018

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1747.
Врз основа на член 96 став (1) точка 1), став (4) и
став (7) од Законот за водите (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10,
51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 8.5.2018 година, донесе

Потесната заштитна зона I за водозафатот за градот
Гостивар и околните селски населби (Равен, Мердита,
Здуње, Дебреше, Горна и Долна Бањица, Балин Дол,
Беловиште, Мало Турчане и Чајле) е со опфат од минимум 10 метри во сите правци околу зафатот на извор
„Вруток“ и мерните места-профили на излезните води.
Зоната е прописно уредена и оградена со бодликава
жица прицврстена за бетонски столбови во сите правци
околу зафатот на изворот “Вруток”.

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЗОНИ ЗА
ЗАШТИТА НА ВОДИТЕ ЗА ВОДОЗАФАТНИОТ ОБЈЕКТ ИЗВОР „ВРУТОК“, МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА,
УСЛОВИ, НАЧИН НА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА

Член 4
Границата на широката заштитна зона II односно
зоната на санитарно ограничување се протега почнуваќи од Т-1 на западната страна од населеното место

ЗАШТИТНИТЕ ЗОНИ И КАРТОГРАФСКИ ПРИКАЗ

Вруток, потоа продолжува кон југоисток до Т-2 во бли-

Член 1

Т-3 и тригонометриска точка 736, понатаму границата

Со оваа одлука се определуваат заштитните зони на
водозафатниот објект извор „Вруток“ кој е во интерес
на јавното водоснабдување на вода наменета за консу-

зина на кота 659, од тука продолжува кон југозапад до
оди кон северозапад до Т-4 и тригонометриска точка
868, потоа границата се движи кон североисток до Т-1
каде завршува.

мирање од страна на човекот, за градот Гостивар и
околните селски населби (Равен, Мердита, Здуње, Дебреше, Горна и Долна Бањица, Балин Дол, Беловиште,
Мало Турчане и Чајле).

Член 5
Границата на пошироката заштитна зона III која е
зона на хигиенско-епидемиолошко следење и набљудување опфаќа дел од просторот на сливното подрачје на

Член 2
Околу водозафатниот објект извор „Вруток“ од
член 1 на оваа одлука се определуваат три заштитни
зони и тоа:
1. Потесна заштитна зона (зона на строг санитарен

Река Вардар, која ги храни подземните води на изворот
преку одредени понори и пукнатини.
Границата на пошироката заштитна зона III се протега почнувајќи од север од тригонометриска точка
1018, односно топонимот Грагор, понатаму во правец
на југоисток оди до тригонометриска точка 787, потоа

надзор) I зона,
2. Широка заштитна зона (зона на санитарно огра-

границата се спушта кон југозапад до кота 1391 топоним Ронза, понатаму продолжува кон северозапад до

ничување) II зона и
3. Поширока заштитна зона (зона на хигиенско-епидемиолошко следење и набљудување) III зона.

Леуново, потоа до топонимот Боинбрег, односно кота
1325, па оттука продолжува кон североисток до тригонометриска точка 1598, и на крајот кон североисток

Член 3

се надоврзува на почетната кота 1018.

Границата на потесната заштитна зона I (зоната на

Дел од пошироката заштитна зона III навлегува во

строг санитарен надзор) е непосредниот простор околу

границите на заштитното подрачје Национален парк

местото на зафаќање на водата наменета за пиење и за

Маврово.

дистрибуција на водата. Потесната заштитна зона I ги
Член 6

опфаќа каптажата на изворот, потоа објект со просторија со сместена хлорна боца и потребна опрема со цел

Заштитните зони од член 2 на оваа одлука се озна-

хлорирање на водата која влегува во водоводната

чуваат на теренот со предупредувачки знаци и инфор-

мрежа, како и објект за престој на чувар во период од

мативни табли, а потесната заштитна зона I треба да

24 часа во текот на денот.

биде оградена.
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Член 7
Во потесната заштитна зона I не треба да се вршат
никакви дејствија и активности, со цел заштита на изворот „Вруток“ од загадување, освен дејствија кои се
преземаат за одржување и подобрување на функционалноста на зафатот на изворот “Вруток” и мерните
места на излезните води.
Потесната заштитна зона I задолжително е под 24
часовен надзор.
Во потесната заштитна зона I не треба да се врши:
- градење на објекти и постројки, користење на земјиште и вршење на други дејности кои не се во функција на јавното водоснабдување;
- користење на површините за интензивно земјоделство кое бара користење на хемиски ѓубрива и пестициди, хербициди и инсектициди;
- вадење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци, освен во функција на
подобрување на режимот на водите и заштита од штетно дејство на водите и сл.;
- експлоатација на минерални суровини и експлоатација на подземни води, а не е во функција на јавното
водоснабдување;
- секакво нарушување на горниот заштитен слој на
почвата;
- сечење дрвја и уништување на вегетацијата;
- неконтролиран транспорт, складирање и користење на материи кои по својот состав се опасни за подземните водоносни слоеви;
- пристап на возила на моторен погон кои не се во
функција на ЈКП „Комуналец“ - Гостивар;
- одгледување и движење на стока и
- преземање на други дејствија кои можат да влијаат на квалитетот на подземната вода, вклучувајќи ги и
дејствијата чие преземање со оваа одлука е забрането
во широката заштитна зона II и пошироката заштитна
зона III.
Во потесната заштитна зона I не треба да се врши
ниту една активност освен оние кои се поврзани со зафаќање, преработка и пренос на водата во водоснабдителниот систем.
Член 8
Во широката заштитна зона II не треба да се врши:
- изградба на објекти како што се трла, бачила, мандри, кланици, фарми за одгледување на животни и сл.
освен врз основа на одобрен Елаборат за заштита на
животната средина;
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- изградба на индустриски, станбени, туристички,
угостителски, спортско-рекреативни, земјоделско-стопански објекти и други објекти, како и вршење на дејности, чии отпадни води и други отпадни материи можат да го загрозат квалитетот, здравствената исправност на водата и издашноста на изворот, освен ако се
приклучени на фекална канализација или да поседуваат прописно изведени септички јами кои треба да се
чистат, како и да се врши соодветно одлагање на отпадот од објектите;
- изградба на рибници како и организирање на кампови и изградба на спортски терени;
- изградба на бензински пумпи, механичарски сервиси или сервиси за миење возила;
- намалување на горниот заштитен слој на почвата;
- интензивно земјоделство со примена на хемиски
ѓубрива и пестициди, инсектициди и хербициди, освен
за индивидуални потреби без употреба на вештачки ѓубрива и пестициди;
- изградба на пропусни (попивателни) јами, освен
јами со прописна изолација;
- вадење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци и активности што го
оштетуваат речното корито и бреговите на водотеците
кои се дел од сливното подрачје на Вардарски речен
слив, освен во функција на подобрување на режимот на
водите и заштита од штетно дејство на водите и сл.;
- експлоатација на минерални суровини;
- изведба на бунари за експлоатација на подземни
води за наводнување на земјоделски површини или
други намени, кои не се во функција за јавно водоснабдување;
- складирање на градежни материјали со опасни
супстанции;
- транспорт и испуштање на деривати и хемикалии,
складирање и користење на нафта и нафтени деривати,
хемиски и други опасни и штетни материи;
- изградба на сообраќајници без одводни канали за
атмосферски води од површината на истите;
- формирање на нови гробишта и проширување на
капацитетот на постојните;
- движење на тешки моторни возила и движење на
неисправни возила;
- одржување на авто и мото трки и
- преземање на други дејствија кои можат да влијаат на квалитетот на подземната вода, вклучувајќи ги и
дејствијата чие преземање со оваа одлука е забрането
во пошироката заштитна зона III.
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Во широката заштитна зона II не треба да се лоцираат санитарни депонии, а лешевите и остатоците од
животинско потекло треба да бидат складирани во контејнери и транспортирани до депониите.
Одгледувањето на стоката треба да биде сведено на
индивидуално селско производство.
Во широката заштитна зона II домаќинствата треба
да бидат приклучени на фекална канализација или да
поседуваат прописно изведени септички јами кои треба
да се чистат, како и да се врши соодветно одлагање на
отпадот од домаќинствата.
Член 9
Дел од пошироката заштитна зона III навлегува во
границите на заштитното подрачје Национален парк
Маврово каде има дефиниран режим и зони на заштита
каде се дефинирани сите дејствија кои не можат да се
одвиваат во паркот.
Во пошироката заштитна зона III не треба да се
врши:
- изградба на објекти како што се трла, бачила, мандри, кланици, фарми за одгледување на животни и сл.
освен врз основа на одобрен Елаборат за заштита на
животната средина;
- изградба на индустриски, станбени, туристички,
угостителски, спортско-рекреативни, земјоделско-стопански објекти и други објекти, како и вршење на дејности, чии отпадни води и други отпадни материи можат да го загрозат квалитетот, здравствената исправност на водата и издашноста на изворот, освен ако се
приклучени на фекална канализација или да поседуваат прописно изведени септички јами кои треба да се
чистат, како и да се врши соодветно одлагање на отпадот од објектите;
- изградба на бензински пумпи, механичарски сервиси или сервиси за миење возила чии отпадни води
можат да го загрозат квалитетот и здравствената исправност на водата од изворот, освен врз основа на
одобрен Елаборат за заштита на животната средина;
- интензивно земјоделство со примена на хемиски
ѓубрива и пестициди, инсектициди и хербициди, освен
за индивидуални потреби без употреба на вештачки ѓубрива и пестициди;
- складирање на градежни материјали со опасни
супстанции;
- транспорт и испуштање на деривати и хемикалии,
складирање и користење на нафта и нафтени деривати,
хемиски и други опасни и штетни материи;

16 мај 2018

- изградба на сообраќајници без одводни канали за
атмосферски води од површината на истите;
- формирање на нови гробишта и проширување на
капацитетот на постојните;
- движење на тешки моторни возила и движење на
неисправни возила освен транспорт на шумски сортименти и саден материјал;
- одржување на авто и мото трки и
- изведба на експлоатациони бунари, кои не се во
функција за јавно водоснабдување.
Во пошироката заштитна зона III може да се спроведуваат мерки на одгледување, нега и обнова на шумите, пошумување на насадите за обнова на шумите и
пошумување на голини за заштита од ерозија од страна
на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми
„Македонски шуми“.
Одгледувањето на добиток треба да биде на постојниот традиционален начин.
Во пошироката заштитна зона III не треба да се користи земјиште доколку се загрозуваат неговите природни вредности, вклучуваќи ги и подземните и површинските води кои можат да го загрозат квалитетот,
здравствената исправност и издашноста на водата во
извориштето.
На водотеците кои се дел од Вардарско сливно подрачје не треба да се испуштаат непречистени урбани
отпадни води и непречистени индустриски води.
Депонирањето и исфрлањето на отпадни цврсти материи е исклучиво во организирани, обезбедени и контролирани депонии кои се наоѓаат надвор од сливното
хидрогеолошко подрачје.
Корисниците на земјиштето во пошироката заштитна зона III доколку изведуваат активности кои имаат
влијание врз животната средина треба да изработат
Елаборат за заштита на животната средина или Студија
за оцена на влијанието врз животната средина согласно
закон.
Член 10
Картографски прикази на заштитните зони со размер 1:1 000 и 1:25 000 се дадени во Прилог кој е составен дел на оваа одлука.
Член 11
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4149/1
8 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1748.
Врз основа на член 11 став (2) од Законот за пробација („Службен весник на Република Македонија” бр.
226/15), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ
НАДЗОР
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на извршување на електронски надзор определен со судска
одлука при извршување на куќен затвор или условен
отпуст со електронски надзор.
Член 2
По приемот на примерокот од правосилната и извршна судска одлука со која е изречен куќен затвор
или условен отпуст со електронски надзор, до месно
надлежната пробациска канцеларија се доставува одлуката со налог на осуденото лице да се постави и активира опремата за електронски надзор.
Опремата за електронски надзор се поставува и активира од страна на овластен пробациски службеник
најдоцна три дена од денот на приемот на одлуката и
налогот од став 1 на овој член.
Член 3
Опремата за електронски надзор содржи алка (предавател), приемник, мобилна единица и придружна опрема за поставување на опремата.
Алката (предавателот) на глуждот на ногата на осуденото лице се поставува истовремено со поставувањето на приемникот за електронски надзор.
Од страна на овластениот пробациски службеник,
на осуденото лице и друг полнолетен член на неговото
семејството или на друго полнолетно лице посочено од
осуденото лице, на јасен и едноставен начин им се даваат потребните упатства за користење и функционирање на опремата за електронскиот надзор.
Од страна на овластениот пробациски службеник
осуденото лице се запознава со неговите права и обврски и со начинот на комуникација со пробациската
служба за време на извршувањето на електронскиот
надзор, како и со последиците во случај осуденото лице самоволно да ги напушти просториите во кои се извршува електронскиот надзор или да не ги почитува
упатствата за користење и функционирање на електронската опрема.

Бр. 89 - Стр. 7

Член 4
Електронскиот надзор се извршува во просториите
на живеалиштето/престојувалиштето на осуденото
лице.
Под живеалиште/престојувалиште на осуденото лице
во смисла на ставот 1 на овој член, се подразбира куќата
или станот во кое осуденото лице живее/престојува без
оглед на тоа дали е сопственик на таа куќа или стан.
Член 5
Во случај осуденото лице да не ги почитува дадените упатства за користење и функционирање на опремата за електронски надзор и ограничувањата дадени од
судот, од страна на пробацискиот службеник веднаш се
известуваат Управата за извршување на санкциите,
надлежниот суд и Министерството за внатрешни работи.
Член 6
Од страна на овластениот пробациски службеник се
отстранува и деактивира опремата за електронски надзор на денот кога истекува извршувањето на куќниот
затвор или условниот отпуст со електронски надзор,
согласно судската одлука.
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 01-2781/1
7 мај 2018 година
Скопје

Министер за правда,
Билен Саљији, с.р.
__________

1749.
Врз основа на член 20 став (3) од Законот за пробација („Службен весник на Република Македонија“ бр.
226/15), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА
ОПШТОКОРИСНАТА РАБОТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на извршување на општокорисната работа.
Член 2
Врз основа на склучен договор за општокорисна работа, од страна на месно надлежната пробациска
канцеларија со упатен налог се упатува осуденото лице
за извршување на општокорисната работа.

Стр. 8 - Бр. 89

Упатниот налог од став 1 на овој член содржи податоци за денот кога лицето треба да започне со извршување на работните задачи, правниот субјект во кој
треба да ја извршува општокорисната работа, работното место и работните задачи кои треба да ги извршува
и одговорниот вработен од правниот субјект кој треба
да ја надгледува работата на осуденото лице.
Член 3
Општокорисната работа треба да биде хуманитарна, еколошка или комунална и да биде во корист на
општествената заедница.
За време на извршувањето на општокорисната работа од страна на правниот субјект треба да се:
- распореди осуденото лице да извршува работни
задачи кои не можат да го загрозат или нарушат неговото здравје;
- одреди лице вработено во правниот субјект кое ќе
ја надгледува работата и однесувањето на осуденото
лице за време на извршувањето на општокорисната работа и за истото ќе го известува надлежниот пробациски службеник и
- применуваат општите прописи кои се однесуваат
на условите за работа, почитување на работното време,
одмор во текот на работата, дневен и неделен одмор,
како и општите прописи за заштита при работа.
Член 4
Од страна на пробацискиот службеник, на едноставен и јасен начин, се запознава осуденото лице со целта на извршувањето на општокорисната работа, неговите права и обврски при извршувањето на работните
задачи и последиците од неисполнувањето на обврските.
Пробацискиот службеник одржува редовни контакти со претставник од правниот субјект каде се извршува општокорисната работа.
Пробацискиот службеник го посетува осуденото
лице на работното место еднаш на секои десет работни дена, а по потреба и почесто.
Извршувањето на општокорисната работа се врши
во периодот утврден во судската одлука и во индивидуалната програма за третман на осуденото лице.
Член 5
Извештаите за извршување на општокорисната работа кои месно надлежната пробациска канцеларија ги
доставува до судот, треба да содржат податоци за осуденото лице и судската одлука, правниот субјект во кој
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се извршува општокорисната работа, бројот на изречени работни часови, работните задачи кои треба да ги
извршува осуденото лице, како и податоци за однесувањето на осуденото лице на работното место, исполнувањето на работните задачи и редовноста на работното место.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 01-2782/1
7 мај 2018 година
Скопје

Министер за правда,
Билен Саљији, с.р.
__________

1750.
Врз основа на член 9 став (5) од Законот за пробација („Службен весник на Република Македонија“ бр.
226/15), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРOT ЗА ЛИЦАТА СПРЕМА
КОИ СЕ ИЗВРШУВААТ ПРОБАЦИСКИ РАБОТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината и начинот на водење на Регистарот за лицата
спрема кои се извршуваат пробациски работи (во натамошниот текст: Регистарот).
Член 2
Во евиденцијата која се води во електронска форма
во рамки на Регистарот се внесуваат следните податоци:
- реден број;
-име, име на родител и презиме на лицето,
-датум на раѓање,
- место на раѓање,
-адреса на живеење или престој,
-семејна состојба (брачен статус, број на деца),
-степен и вид на образование,
-работен статус,
-кривично дело за кое е правосилно осудено (член
од Кривичниот законик),
-број на одлука и надлежен суд кој ја изрекол мерката,
-вид на мерката,
-времетраење на мерката,
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Член 7

-датум на започнување на извршувањето на мерката,
-датум на завршување на извршување на мерката,
-промени во текот на извршување на мерката,

Првиот упис на податоци во Регистарот за наредната година се прави под реден број 1.

-забелешка.
Член 8
Член 3
Внесувањето на податоците во Регистарот се врши
врз основа на писмено известување од месно надлежната пробациска канцеларија на локално ниво според

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

местото на живеалиште односно престојувалиште на

Бр. 01-2784/1

лицето спрема кое се извршуваат пробациските работи.
Писменото известување од став 1 на овој член се
доставува најдоцна три дена од добивањето на правосилната и извршна одлука.

7 мај 2017 година

Министер за правда,

Скопје

Билен Саљији, с.р.

1751.
Врз основа на член 5 став (2) од Законот за проба-

Член 4
Податоците во Регистарот се внесуваат и ажурираат

ција („Службен весник на Република Македонија" бр.
226/15), министерот за правда донесе

електронски од страна на овластено лице за водење на
Регистарот од Управата за извршување на санкциите,

УПАТСТВО

најдоцна пет дена од приемот на писменото известува-

ЗА

ње од член 3 од овој правилник.

СТРУЧНО - ИНСТРУКТОРСКИОТ ИНСПЕК-

НАЧИНОТ

НА

СПРОВЕДУВАЊЕ

НА

ЦИСКИ НАДЗОР НАД МЕСНО НАДЛЕЖНИТЕ
Член 5

ПРОБАЦИСКИ КАНЦЕЛАРИИ

Регистарот се заклучува секоја година со забелешка
на редниот број на последниот упис, при што редниот
број и годината се означуваат со бројки и букви.
На крајот од календарската година се печати извод
на Регистарот во хартиена форма, кој се заверува од
страна на овластеното лице за водење на Регистарот, со
ставање свој потпис, потпис на директорот на Управата

Член 1
Со ова упатство поблиску се пропишува начинот на
спроведување на стручно-инструкторскиот инспекциски надзор над месно надлежните пробациски канцеларии.

за извршување на санкциите и печат на Управата за изЧлен 2

вршување на санкциите.

Стручно-инструкторскиот инспекциски надзор над
Член 6

месно надлежните пробациски канцеларии се спрове-

Ако во календарската година не е извршен упис, во

дува од страна на овластени службени лица од Секто-

Регистарот се забележува дека таа година не е напра-

рот за пробација како организациона единица на Упра-

вен упис на податоци.

вата за извршување на санкциите на централно ниво.
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Стручно-инструкторскиот инспекциски надзор се
спроведува со непосреден увид во работењето на месно
надлежните пробациски канцеларии , и тоа:
- во документите што ги содржи досието на лицето
спрема кое се извршуваат пробациските работи неопходни за стручно - инструкторскиот инспекциски надзор;
- во содржината на индивидуалниот план и програма изготвени од пробацискиот службеник;
- на начинот, местото и времето на извршување на

Член 4
За спроведениот стручно-инструкторски инспекциски надзор се составува записник, кој содржи:
- податоци за месно надлежната пробациска канцеларија во која е извршен надзорот;
- ден и час на вршење на надзорот;
- име и презиме на овластеното службено лице кое
го извршило надзорот;
- наоди од утврдената состојба;

пробациските работи и
- во писмените информации за организацијата и из-

- укажувања и мерки за надминување на евентуално

вршувањето на пробациските работи, добиени од мес-

констатираните неправилности и недостатоци во из-

но надлежните пробациски канцеларии.

вршување на пробациските работи;

Од страна на месно надлежните пробациски канцеларии се овозможува увид во документацијата и непречено спроведување на стручно-инструкторскиот
инспекциски надзор.

- рок во кој треба да се отстранат констатираните
неправилности и недостатоци во извршување на пробациските работи и
- потпис на овластеното службено лице кое го из-

Член 3
Стручно-инструкторскиот инспекциски надзор се
спроведува според претходно изготвен план за надзор.

вршило стручно-инструкторскиот инспекциски надзор.
Ако стручно-инструкторскиот инспекциски надзор
е извршен од повеќе овластени службени лица се сос-

Стручно-инструкторскиот инспекциски надзор се

тавува еден записник, кој го потпишуваат сите овласте-

спроведува во работно време и во време кога се из-

ни службени лица кои биле вклучени во спроведување

вршуваат пробациските работи.
Стручно-инструкторскиот инспекциски надзор се
спроведува преку редовни, контролни и вонредни надзори.
Редовниот надзор го опфаќа надзорот на работите

на надзорот.
Примерок од записникот се доставува до месно
надлежната пробациска канцеларија во која е спроведен надзорот, како и до надлежниот суд.

од членот 2 став 2 од ова упатство.
Член 5

Контролниот надзор се спроведува по истекувањемесно надлежната пробациска

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

канцеларија била задолжена да преземе мерки за от-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

странување на констатираните неправилности и недос-

Македонија“.

то на рокот во кој

татоци при спроведување на редовниот надзор.
Вонредниот надзор се спроведува врз основа на добиена информација или поднесена претставка, како и
по барање на лицето спрема кое се извршува алтернативна мерка.

Бр. 01-2783/1
7 мај 2017 година

Министер за правда,

Скопје

Билен Саљији, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1752.
Врз основа член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), член 36 став 3 од Законот за девизното
работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11,
188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 22 од Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/12, 42/14 и 42/16), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе
УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ
1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/12 и 61/14) во точката 5, ставот 1 се менува и гласи:
„Овластениот менувач, за секоја склучена трансакција, е должен да изготви образец МТ1 чијашто форма,
содржина и начин на пополнување се дадени во прилог:

Во став 2, алинејата 3 се менува и гласи:
„- во рубриката „датум и време“ се запишуваат датумот на кој се врши трансакцијата и времето на вршење
на трансакцијата во форматот (ЧЧ:ММ);“
2. Ова упатство стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“,
а ќе се применува од 1 јули 2018 година.

У бр. 15-16664/1
10 мај 2018 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

Стр. 12 - Бр. 89

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

16 мај 2018

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1753.
Врз основа на член 7-б став (1) алинеја 4, член
136 ставови (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став
(2), член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06,
24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14,
97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), а во врска со член 3 од
Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија,
Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република
Исланд, Република Црна Гора, Кралството
Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата
на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09),
директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

1754.
Советот на јавните обвинители на Република Македонија - Скопје согласно член 9, став 1, алинеја 3, член 10
став 1, член 43 и член 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), на одржаната четириесет и третата
седница на ден 26.4.2018 година, ја донесе следната

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ НА
КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ

II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му
престанува заклучно со 31.05.2018 година.

Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/17) во членот 9 зборовите: “1 јуни 2018
година” се заменуваат со зборовите: “1 јануари 2019
година”.

Бр. 10-728/3
10 мај 2018 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство
Горан Јандреоски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
I
На Бранислав Нешоски - јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово, му се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител поради навршување на 64 години живот, со што ги исполнува условите за старосна пензија.

III
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОР бр. 1/18
26 април 2018 година
Скопје
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