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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3913.

Врз основа на член 136 став (3) од Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 184/13, 13/14, 44/14, 
101/14, 132/14 и 142/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 6.9.2016 година, донесе

                                               
О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ КОИ ЌЕ 
ПЛАЌААТ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Со оваа одлука се определува вкупно 86 (осумде-
сет и шест) обврзници во населеното место с.Јаргу-
лица, општина Радовиш кои биле ослободени од плаќа-
ње на радиодифузната такса согласно Одлуката за осло-
бодување од плаќање радиодифузна такса („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.118/14), кои ќе 
плаќаат радиодифузна такса поради обезбедено покри-
вање со радиодифузни сигнали на Јавното претприја-
тие Македонска радиодифузија, преку кои се емитува-
ат програмските сервиси на Македонската радио-теле-
визија, а чии носители на семејни домаќинства како об-
врзници за плаќање радиодифузна такса се:

1.  Донев Кирил, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

2. Бундевски Дејанчо, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр.118, с.Јаргулица, општина Радовиш,

3. Танев Бранко, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

4. Аврамов Митодија, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

5. Атанасов Горанчо, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

6. Петров Ванчо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

 7.Соколов Младен, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

 8. Спасов Атанас, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,         

9.Атанасов Спаско, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

10.Серафимов Ванчо, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

11. Васев Ратко, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

12. Витанов Лазар, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

13. Коцев Јосиф, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

14. Јованов Јане, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

15. Стојков Зоранче, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

16. Маринков Мите, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

17. Мицев Николчо, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

18. Аврамов Петре, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

19. Ангелов Стојанче, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

20. Ефтимов Митко, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

21. Цеков Тушко, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

22. Цекова Зорица, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.181, с.Јаргулица, општина Радовиш,

23. Митев Трајан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

24. Тодоров Лазо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

25. Манев Туше, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

26. Петров Нове, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

 27. Атанасов Костадин, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

28. Соколов Душко, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,         

29. Јованов Спасо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

30. Николов Коло, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш.

31. Мицев Блажо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

32. Тушев Димчо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

33. Аврамов Орце, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

34. Петров Слободан, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

35. Костадинов Андрија, ул.„Населба без уличен 
систем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

36.Ефтимов Вано, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

37. Ефтимов Слободан, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

38. Сарафимов Драги, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,         

39.  Донев Борче, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

40. Николовски Добре, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш.
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41. Витанов Тимко, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

42. Јованов Станко, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

43. Илиев Славе, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

44. Серафимов Венцо, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

45. Ефтимов Младен, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

46. Митрев Трајче, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

47. Илиев Гроздан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

48. Митева Тања, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.33, с.Јаргулица, општина Радовиш,         

49. Јанев Цеко, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

50. Ташков Стојмен, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш.

51. Донев Ангел, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

52. Атанасов Камчо, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

53. Милев Коле, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

54. Јованов Раде, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

55. Донев Спасо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

56. Стојилова Калина, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

57. Костадинова Даница, ул.„Населба без уличен 
систем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

 58. Соколов Трајан, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,         

59. Митев Коле, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

60. Јованов Санде, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

61. Маринков Златко, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

62.Ѓоргиева Милка, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр.12, с.Јаргулица, општина Радовиш,

63.Коцев Славе, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

64. Костадинов Мирко, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

65. Донев Ристо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

66. Јованов Лазар, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

 67. Јанчев Јоце, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

 68. Илиев Трајан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,         

69. Атанасов Ило, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

70. Витанов Вангел, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш.

71. Тодоров Санде, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

72. Николов Стојан, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

73. Атанасов Ицо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

74. Донев Тоде, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

75. Јованов Зоран, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

76. Јанева Миланка, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш, 77. Јованов Го-
ранчо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Јаргулица, оп-
штина Радовиш,

78. Митев Блаже, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,         

79. Атанасов Малин, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

80. Донев Дејанчо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш.

81. Јованов Коле, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

82.  Андонова Невенка, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

83. Стојковска Загорка, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Јаргулица, општина Радовиш,

84. Цеков Јован, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

85. Јанева Милева, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Јаргулица, општина Радовиш,

86.Јованов Марко, ул.„Населба без уличен систем” 
ББ, с.Јаргулица, општина Радовиш.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-6565/1 Заменик на претседателот
6 септември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
3914.

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за начинот на распределба, 
дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл. весник на 
Република Македонија“ бр. 82/15) го објавува 

П Л А Н 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ЗА 2017 ГОДИНА
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         Бр. 09-5217/2 Министер
 12 септември 2016 година за транспорт и врски,
             Скопје Владо Мисајловски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
3915.

Врз основа на член 122 ставови (6) и (7) и член 121 став (5) од Законот за воздухопловство („Службен вес-
ник 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), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

 
П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА КОНТРО-
ЛА НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОПЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА, ПАДОБРАН И ОПРЕМА НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВ, ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕТО 
И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПОТРЕБНИОТ ПЕРСОНАЛ, ОПРЕМАТА И ДРУГИТЕ 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОПХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ, КАКО И ФОРМАТА, 
СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ 
И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ

Член 1
Во Правилникот за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, 

елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето 
и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за без-
бедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, 
обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 61/09 и 122/13), по членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи: 

„3-а
Одржувањето и техничката контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема 

на воздухоплов може да се врши и согласно Анекс 8 на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухоплов-
ство (Чикашката конвенција на ICAO), доколку поинаку не е утврдено со меѓународните стандарди и пропи-
си од членовите 2 и 3 на овој правилник. “

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

          Бр. 10-1318/1 Директор на
9 септември 2016 година Агенција за цивилно
             Скопје воздухопловство,

Горан Јандреоски, с.р.
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3916.
Врз основа на член 113 ставови (1) и (4), член 117 став (3), член 124 ставови (3) и (6) и член 133 став (5) 

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), директорот на Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство донесе

 
П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАД-
БА НА ВОЗДУХОПЛОВ И ИЗМЕНА НА ВОЗДУХОПЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА И ОПРЕМА НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВ, ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА НА ГРАДБАТА И ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШ-
КА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИСПИТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ И НАЧИНОТ И ПОСТА-
ПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛОВИДБЕНОСТ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИ-
ДЕНЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА 

УВЕРЕНИЈАТА ЗА ГРАДБА, ЗА ТИП, ПЛОВИДБЕНОСТ, БУЧАВА И ЕМИСИЈА НА ГАСОВИ

Член 1
Во Правилникот за посебните услови за проектирање и градба на воздухоплов и измена на воздухоплов, 

мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработката на техничко-технолош-
ка документација, испитување за оцена на сообразност и начинот и постапката за утврдување на пловидбе-
ност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и проме-
на на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 2/12 и 122/13), по членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи: 

„4-а
Проектирањето и градбата на воздухоплов и измената на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоп-

лов се врши и согласно Анекс 8 на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство (Чикашката кон-
венција на ICAO), доколку поинаку не е утврдено со меѓународните стандарди и прописи од членовите 2, 3 и 
4 на овој правилник. “

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

         Бр. 10-1319/1 Директор на
9 септември 2016 година Агенција за цивилно
              Скопје воздухопловство,

Горан Јандреоски, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3917.
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 и 44 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006, 150/2010,100/2011, 20/2015 и 61/2015), обја-
вува

О Г Л А С

- За избор на претседател на Апелациониот суд 
Штип; 

- За избор на претседател на Основниот суд Тетово 
и

- За избор на 1 (еден) судија на Основниот суд Скоп-
је 2 Скопје од редот на Академијата за судии и јавни об-
винители.

Кандидатите за избор на претседател треба да ги ис-
полнуваат условите предвидени во член 45 и член  47 
од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на 
РМ“ бр.150/2010). 

Кандидатите за избор на судија на основен суд тре-
ба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 
од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.58/2006), в.в. со чл.15 од  Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на 
РМ“ бр.150/2010), како и посебниот услов од член 17  
став 1 алинеја 1 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.150/2010), да имаат завршено почетна обука во Ака-
демијата за судии и јавни обвинители. 

Образецот за пријава може да се подигне во елек-
тронска форма на WEB страната на Судскиот совет на 
Република Mакедонија на следната адреса: 
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.                                                                                                               

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 
на Република Македонија, ул„Македонија“ бр.5, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на РМ“. 

Кандидатите за избор на судија во основен суд да 
достават и лекарско уверение за оценка на општата 
здравствена способност издадено од овластена ме-
дицинска установа  во Република Македонија  не поста-
ро од една година од денот на издавање, како и увере-
ние дека не е изречена мерка на безбедност за забрана 
на вршење на професија, дејност или должност да не е 
постаро од шест месеци од денот на издавањето.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 
психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос 
на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе 
бидат дополнително известени од страна на Судскиот 
совет  на РМ. Трошоците за полагање на психолошкиoт 
тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандида-
тите.

                                                                                                       
Бр.08-1441/2 Судски совет

14 септември 2016 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

Зоран Караџовски, с.р.
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
 телефон:  +389-2-55 12 400  
 телефакс: +389-2-55 12 401  

 Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје. 
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

