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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

4730.
УКАЗ Бр. 30
Од 29 ноември 2016 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија
СЕ ОДЛИКУВА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ СКОПЈЕ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје
со
ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА
по повод 50 години од основањето, а особено за постигнатите резултати во својата образовна, уметничка
и научна дејност, со што даде исклучителен придонес
во збогатувањето и промовирањето на македонската музичка култура и афирмација на Република Македонија
во светот.
Бр. 08-1650/1
29 ноември 2016 година
Скопје
4731.
УКАЗ БР. 31
5.12.2016 година

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

__________

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија
СЕ ОДЛИКУВА
ЈОВАН ТАКОВСКИ
со
МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА
за постигнатите исклучителни резултати во неговата долгогодишна научна, образовна и книжевна дејност
во областа на богословските науки, со што даде значаен придонес за афирмација на Република Македонија
во светот.
Бр. 1673/1
5 декември 2016 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4732.
Врз основа на член 194-а од Законот за животната
средина („Службен весник на Република Македонија“
бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009,
48/2010, 124/2010,51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013,
42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
16 ноември 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. За вршител на должноста директор на Државниот
инспекторат за животна средина, орган во состав на
Министерството за животна средина и просторно планирање, се именува Јасин Грбле.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8828/1
16 ноември 2016 година
Скопје

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

4733.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000,
44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 ноември 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА
УПРАВАТА ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА
ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Устреф Емин се разрешува од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република
Македонија, орган во состав на Министерството за култура.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8864/1
16 ноември 2016 година
Скопје

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

4734.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000,
44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 ноември 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За вршител на должноста директор на Управата
за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија, орган
во состав на Министерството за култура, се именува
Ардијан Исмаили.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8865/1
16 ноември 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

4735.
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 6 од Законот
за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16
и 120/16), министерот за внатрешни работи донесe

7 декември 2016

Бр. 213 - Стр. 3

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТИТЕ И ДЕЈНОСТИТЕ ШТО
СЕ ВО СУДИР СО ПОЛИЦИСКИТЕ РАБОТИ
Член 1
Во Правилникот за работите и дејностите што се во
судир со полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/07 и 195/14) во член 2 став
1 во алинејата 7 зборовите: „за чија работа, дозвола, лиценца или одобрение издава Министерството за внатрешни работи“ се бришат.
Алинеите 8, 9 и 12 се бришат.
Во алинејата 13 која станува алинеја 10 точката и запирката на крајот на реченицата се заменуваат со сврзникот „и“.
Алинејата 14 која станува алинеја 11 се менува и
гласи:
„- член на орган на управување и тоа: на невладина
организација, здружение и фонадација кои спроведуваат проекти поврзани со своите цели и дејности во случаи утврдени со закон.“
Алинејата 15 се брише.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Покрај работите и дејностите од ставот 1 на овој
член, полицискиот службеник не треба да врши и работи и дејности кои можат да го нарушат угледот на Министерството за внатрешни работи, како и работи кои
што по својата природа се во непосредна поврзаност и
сродност со работи што ги врши на работното место на
кое е распореден и чие вршење би влијаело врз законското и правилното извршување на полициските работи. “
Членот 3 се брише.

Член 2

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 13.1.1-75385/1
Министер
28 ноември 2016 година
за внатрешни работи,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
4736.
Врз основа на член 394 алинеја 16 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и
55/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА
ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО
ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ
ДОЗВОЛИ ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето и на образецот на дозволата за возачинструктор, начинот на нејзино издавање и заменување
и начинот на водење на евиденцијата за издадени дозволи за возач-инструктор во Министерството за внатрешни работи (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 159/16), во член 6 во ставот (1) зборовите:
„тврда картонска“ се бришат.

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“
Бр. 13.11-76039/1
1 декември 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

4737.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 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), точка 5, а во врска со точка 13 од
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата,
содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Икони на светци“, со име „света Матрона Московска“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 (петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели
со име „света Матрона Московска“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброто од 31,1 г, чистота на
среброто од 28,77 г и во форма на правоаголник со димензии 30 х 45 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- на аверсот, во горниот дел од монетата се прикажани грбот на Република Македонија, натписот „100 дeнари“ на македонски јазик, како и годината на издавање „2017“, ознаката „Ag 925“ и тежината на монетата
„31.1 g“. Во централниот дел од аверсот е прикажан
дел од Покровскиот манастир во Москва, каде што се
наоѓаат моштите на света Матрона Московска. Во заднината е прикажана контура на Манастирот. На долниот дел е испишан називот „Република Македонија“ на
македонски јазик.
- на реверсот, во централниот дел од монетата е прикажана слика на Матрона Московска, врз основа на делото од Покровскиот манастир во Москва. Околу централната слика се прикажани златни украси. На долниот дел од монетата е испишано: „света блажена Матрона Московска“ на руски јазик.
4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од
вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата,
дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на
Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/XIII-1/2016
5 декември 2016 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народна банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

Стр. 4 - Бр. 213

7 декември 2016

4738.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 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) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето
со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели од серијата „Икони на светци“,
со име „света Матрона Московска“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О.бр.02-15/XIII-1/2016 од 5 декември 2016
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 213/16).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек на денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република
Македонија“.
3. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XIII-2/2016
5 декември 2016 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народна банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4739.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за изменување
на Упатството за начинот и постапката на известување
за состојбата и промените на вложувањата на резидентите во хартии од вредност на странските финансиски
пазари, објавен во „Службени весник на Република Македонија“ бр. 200/2016, е направена техничка грешка,
поради што се дава
ИСПРАВКА
НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕНИТЕ НА
ВЛОЖУВАЊАТА НА РЕЗИДЕНТИТЕ ВО ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ НА СТРАНСКИТЕ ФИНАНСИСКИ
ПАЗАРИ
Во Упатството за изменување на Упатството за
начинот и постапката на известување за состојбата и
промените на вложувањата на резидентите во хартии
од вредност на странските финансиски пазари
(„Службени весник на Република Македонија “ бр.
200/2016) во точката 1 зборовите: „ став 3“ треба да
гласат: „став 4“.
Бр. 31775/2
5 декември 2016 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk
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Гувернер,
Димитар Богов, с.р.
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