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542.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2007 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии , што се наоѓаат на КП 13224, КП
13206/3, КП 13248/1 и КП 14466, во вкупна корисна
површина од 26.055м2, запишани во Имотен лист бр.72
за КО Скопје од 21.03.2007 година, и тоа објекти означени како:
• КП 13224, зграда 1, влез 1, зграда за друга намена,
на приземје, со вкупна корисна површина од 2462м2;
зграда 1, влез 1, зграда за друга намена, кат 01, со вкупна корисна површина од 1351м2; зграда 1, влез 1, зграда за друга намена, кат 02, со вкупна корисна површина од 3113м2; зграда 1, влез 1, зграда за друга намена,
кат 03, со вкупна корисна површина од 3081м2; зграда
1, влез 2, подрум, , со вкупна корисна површина од
182м2; зграда 1, влез 2, помошни простории, на приземје, со вкупна корисна површина од 85м2; зграда 1,
влез 2, помошна просторија, кат 01, со вкупна корисна
површина од 85м2; зграда 1, влез 3, зграда за друга намена, на приземје, со вкупна корисна површина од
791м2; зграда 1, влез 4, зграда за друга намена, на приземје, со вкупна корисна површина од 744м2; зграда 1,
влез 5, зграда за друга намена, на приземје, со вкупна
корисна површина од 1892м2; зграда 1, влез 5, зграда
за друга намена, КАТ 01, со вкупна корисна површина
од 2123м2; зграда 2, влез 1, зграда за друга намена, на
приземје, со вкупна корисна површина од 322м2; зграда 2, влез 1, зграда за друга намена, на приземје, со
вкупна корисна површина од 107м2; зграда 3, влез 1,
зграда за друга намена, на приземје, со вкупна корисна
површина од 418м2; зграда 3, влез 2, зграда за друга
намена, на приземје, со вкупна корисна површина од
31м2; зграда 4, влез 1, трафостаница, на приземје, со
вкупна корисна површина од 101м2; зграда 5, влез 1,
зграда за друга намена, на приземје, со вкупна корисна
површина од 626м2; зграда 6, влез 1, зграда за друга
намена, на приземје, со вкупна корисна површина од
606м2; зграда 7, влез 1, зграда за друга намена, на приземје, со вкупна корисна површина од 626м2; зграда 8,
влез 1, зграда за друга намена, на приземје, со вкупна
корисна површина од 636м2; зграда 9, влез 1, зграда за
друга намена, на приземје, со вкупна корисна површина од 21м2; зграда 10, влез 1, зграда за друга намена, на
приземје, со вкупна корисна површина од 17м2; зграда
11, влез 1, зграда за друга намена, на приземје, со вкупна корисна површина од 10м2; зграда 12, влез 1, зграда
за друга намена, на приземје, со вкупна корисна површина од 5м2;
• КП 13206/3, зграда 1, влез 1, зграда за друга намена, на приземје, со вкупна корисна површина од
5065м2; зграда 1, влез 1, зграда за друга намена, мезанин, со вкупна корисна површина од 180м2; зграда 2,
влез 1, зграда за друга намена, на приземје, со вкупна
корисна површина од 130м2; зграда 2, влез 1, гаража,
на приземје, со вкупна корисна површина од 133м2;
зграда 3, влез 1, зграда со друга намена, на приземје, со
вкупна корисна површина од 6м2;
• КП 13248/1, зграда со друга намена , влез 1, на
приземје, со вкупна корисна површина од 7м2;
• КП 14466 , зграда 1, влез 1, зграда за друга намена, на приземје, со вкупна корисна површина од 273м2;
зграда 1, влез 1, зграда за друга намена, кат 01, со вкуп-
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на корисна површина од 288м2; зграда 2, влез 1, зграда
за друга намена, на приземје, со вкупна корисна површина од 464м2; зграда 3, влез 1, помошна зграда на
приземје, со вкупна корисна површина од 74м2.
Член 2
Продажбата на објектите од член 1 на оваа одлука
да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена утврдена во износ од денарска противвредност на
2.613.420,00 евра на денот на плаќањето по среден курс
на Народна банка на Македонија.
Член 3
Огласот за јавно наддавање за продажба на недвижностите да се распише под следните услови:
• паричен депозит за учество на јавното наддавање 20% од почетната цена на недвижноста или 522.684,00
евра со уплата на депозитна сметка во денарска противвредност на денот на плаќањето по среден курс на
Народна банка на Македонија;
• рок за плаќање на депозитот - најдоцна 1 ден пред
денот на одржување на јавното наддавање;
• условите што треба да ги исполнат наддавачите за
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од
страна на Комисијата на Министерството за финансии
за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија-корисник Министерство за финансии;
• право на учество во јавното наддавање имаат сите
деловно способни домашни и странски физички и
правни лица;
• рок за склучување на договор за купопродажба - 3
(три) дена од денот на одржување на јавното наддавaње;
• начин на плаќање на куповната цена – во готово;
• рок за плаќање на куповната цена – 15 дена од денот на склучување на договорот за купопродажба.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-1826/1
27 март 2007 година
Скопје

543.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
___________

Врз основа на член 15 од Законот за основање на
Агенција за странски инвестиции на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 37/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2007 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2007
ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата
за работа и Финансискиот план за 2007 година на
Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија бр. 02-828/2 од 13.03.2007 година, донесени
од Агенцијата за странски инвестиции на Република
Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-1778/1
21 март 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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544.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија”
бр.139/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2007 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2007 ГОДИНА
1. Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2007 изготвена е врз основа на насоките за изготвување на Предлог буџетската пресметка за 2007 година и согласно Законот за основното
образование.
Финансирањето на училишните објекти од основното
образование се врши согласно чл.106 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03,
42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05 и 35/06).

Бр. 39 - Стр. 3

Во Република Македонија постојат 1033 основни
училишта.
Министерството за образование и наука, како еден
од основите за финансирање на основните училишта,
го смета обезбедувањето на просторни услови за реализирање на воспитно-образовниот процес.
Во оваа програма, изборот на училишта направен е
врз основа на приоритети: изградба на нови училишни
објекти, продолжување со изградбата на веќе отпочнатите, како и завршување и ставање во функција на дел
од нив. Третирани се и училишта кај кои алармантни се
проблемите со крововите, санитарните јазли и се предвидува нивна реконструкција.
Согласно одобрените средства во Буџетот на Република Македонија за 2007 година вкупните финансиски
средства од раздел 16001 – Министерство за образование и наука за Програма 2, Потпрограма 2А , Потпрограма 2Б и Потпрограма 2В– основно образование се
следните:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма 2А

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма 2Б

Стр. 4 - Бр. 39
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Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма 2В

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-1350/1
27 март 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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545.

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година (“Службен весник на Република Македонија”
бр.139/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2007 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2007 ГОДИНА
1. Програмата за изградба и реконструкција на средни
училишта за 2007 изготвена е врз основа на насоките за
изготвување на Предлог буџетската пресметка за 2007 година и согласно Законот за средното образование.
Финансирањето на училишните објекти од средното образование се врши согласно член 111 од Законот
за средното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/94, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
40/03, 42/03, 67/04, 52/05, 113/05, 35/06 и 30/07).

Бр. 39 - Стр. 5

Во Република Македонија постојат 91 средни училишта.
Министерството за образование и наука, како еден
од основите за финансирање на средните училишта, го
смета обезбедувањето на просторни услови за реализирање на воспитно-образовниот процес.
Во оваа Програма, изборот на училишта направен е
врз основа на приоритети: изградба на нови училишни
објекти, продолжување со изградбата на веќе отпочнатите, како и завршување и ставање во функција на дел
од нив. Третирани се и училишта кај кои алармантни се
проблемите со санитарните јазли, крововите и реконструкција на објектите.
Согласно одобрените средства во Буџетот на Република Македонија за 2007 година вкупните финансиски
средства од раздел 16001 – Министерство за образование и наука за Програма 3, Потпрограма 3А и Потпрограма 3Б – средно образование се следните:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма 3А

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма 3Б

Стр. 6 - Бр. 39
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2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-1351/1
27 март 2007 година
Скопје

_______________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

546.

Врз основа на член 44 став 6 од Законот за превоз во
патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 68/04 и
127/06), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА
ЗА ПОСЕБЕН ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на дозволата за посебен линиски превоз на патници.

Член 2
Дозволата за посебен линиски превоз на патници
што се врши на подрачјето на две или повеќе општини
се издава на образец во формат А-4 со розова боја.
Образецот од став 1 на овој член содржи: сериски
број на дозволата, грб на Република Македонија, натпис:
„Република Македонија“, „Министерство за транспорт и
врски“, назив: „Дозвола за посебен меѓуопштински линиски превоз на патници“, број на издадена дозвола, назив и седиште на превозникот, релација на која се врши
превозот, рок на важење на дозволата, место и датум на
издавање и место за печат и потпис на министерот.
Член 3
Дозволата за посебен линиски превоз на патници
што се врши на подрачјето на општината или на подрачјето на градот Скопје се издава на образец во формат А-4 со светло сина боја.
Образецот од став 1 на овој член содржи: сериски
број на дозволата, грб на општината односно на градот
Скопје, назив на општината односно градот Скопје, назив: „Дозвола за посебен општински линиски превоз на
патници“, број на издадена дозвола, назив и седиште на
превозникот, релација на која ќе се врши превозот, рок
на важење на дозволата, место и датум на издавање и
место за печат и потпис на градоначалникот на општината, односно на градоначалникот на градот Скопје.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Член 4
Обрасците од член 2 и 3 на овој правилник се дадени во прилог 1 и 2 и се составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.01-3340
22 март 2007 година
Скопје

Министер за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
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Пријавата од став 1 на овој член содржи: име и презиме на кандидатот, датум, година и место на раѓање,
адреса на живеалиште или престојувалиште, број на
лична карта и матичен број и вид и степен на стручна
подготовка.
Кон пријавата задолжително се приложува и потврда за завршена обука од правно лице овластено од министерот за транспорт и врски за стручно оспособување на кандидатот.
Член 4
Испитот за добивање на сертификатот се одржува
најмалку еднаш месечно.
Датумите за одржување на испитите се објавуваат
на ВЕБ страната на Министерството за транспорт и врски (www.mtc.gov.mk) и во најмалку два печатени медиуми најдоцна еден месец пред одржувањето на испитите.
Испитот нема да се одржи во определениот термин
доколку за истиот се пријавиле најмалку 3 кандидати,
но задолжително ќе се одржи во наредниот термин
определен за одржување на испитот.
Член 5
Пред почетоткот на полагањето на испитот Комисијата го проверува и утврдува идентитетот на кандидатите и проверува дали во пријавата се наведени сите
податоци од член 3 став 2 на овој правилник.
Доколку се утврди дека некој од кандидатите не исполнува некој од условите од став 1 на овој член истиот не може да го полага испитот.
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___________

Врз основа на член 8-б став 9 од Законот за превоз во
патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 68/04 и
127/06), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ
НА СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ
ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ,
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА
ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање
на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот.
Член 2
Испитот за добивање на сертификат за учество на
возачите во меѓународниот патен сообраќај (во натамошниот текст: сертификат) се врши пред Комисија.
За спроведување на испитот Комисијата води записник.

Член 6
Испитот за добивање на сертификатот се состои од
теоретски дел кој се полага писмено во форма на тест.
Член 7
Тестот за полагање на испитот од член 6 на овој
правилник се состои од 45 прашања од тематските области определени во член 12 став 1 од овој правилник,
на кои одговорот се дава со заокружување на точниот
од трите можни одговори.
Испитот трае 120 минути.
Член 8
Успехот на кандидатот Комисијата го оценува со
оценка ,,положил,, или ,,не положил,,.
Се смета дека испитот го положил оној кандидат
кој постигнал најмалку 60% од вкупниот број на предвидени позитивни поени.
Член 9
На барање на кандидатот Комисија му ги соопштува грешките кои ги направил при полагањето на испитот.

2. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОЛАГАЊЕ
НА ИСПИТОТ

Член 10
Кандидатот кој не го положил испитот може повторно да се пријави за полагање на истиот, но не порано од 30 дена од денот на претходното полагање.

Член 3
Пријавувањето за полагање на испитот се врши со
поднесување на пријава до Министерството за транспорт и врски најдоцна 10 дена пред денот на одржување на испитот.

Член 11
На кандидатот кој го положил испитот му се издава
уверение за положен испит за учество на возачите во
меѓународниот патен сообраќај.
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3. ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ
Член 12
Програмата за полагање на испитот за добивање на
сертификат за учество на возачите во меѓународниот
патен сообраќај ги опфаќа следните тематски области:
1. безбедност на сообраќајот на патиштата,
2. меѓународен превоз на стоки и
3. меѓународен превоз на патници.
Програмата од став 1 на овој член е дадена во прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.
4. ФОРМА И СОДРЖИНА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН
СООБРАЌАЈ
Член 13
Уверението за положен испит за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќа се издава во формат А4 во бела боја и содржи: грб на Република Македонија, Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, „Уверение за положен испит за учество
на возачите во меѓународниот патен сообраќај“, број
на уверението, име, име на еден од родителите и презиме, датум и место на раѓање, адреса на живеење, датум
на одржување на испитот, место за печат и потпис.
Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог
број 2 и е составен дел на овој правилник.
Член 14
Лицето на кое му е издадено уверение за положен
испит за учество на возачите во меѓународниот патен
сообраќај, поднесува барање за издавање на сертификат до Министерството за транспорт и врски.
Кон барањето го приложува уверението за положен
испит за учество на возачите во меѓународниот патен
сообраќај и доказ за платена административна такса
согласно Законот за административни такси.
Министерството за транспорт и врски по добивање
на барањето од став 1 на овој член, го издава сертификатот.
Член 15
Сертификатот се издава на образец во формат А4
во бела боја.
Образецот од став 1 на овој член содржи: грб на Република Македонија, Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, „Сертификат за учество
на возачите во меѓународниот патен сообраќај“, име,
име на еден од родителите и презиме, датум и место на
раѓање, датум на издавање, место за печат и потпис.
Образецот од став 1 на овој член се печати и податоците се внесуваат на македонски и на англиски јазик.
Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог
број 3 и е составен дел на овој правилник.
4. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 16
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-3337
22 март 2007 година
Скопје

Министер за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

29 март 2007

Прилог 1
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ
НА СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ
ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ
1. Безбедност на сообраќајот на патиштата
- максимално дозволени периоди на работа специфични за професионалните возачи;
- принципи и примена на Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата и АЕТР спогодбата кои се
однесуваат на возачките часови;
- казни за неупотребување, несоодветно употребување и намерно оштетување на тахографот.
- ефекти од алкохол, дроги или други супстанции
кои влијаат на однесувањето;
- видови на незгоди во патниот превоз (проценка
на ситуација и избегнување на незгода, давање на прва помош на повредени, повикување на итни служби
за давање на помош, постапки во случај на пожар и
друго).
2. Меѓународен превоз на стоки
- познавање на правната регулатива и потребната
документација за извршување на овој вид на превоз;
- видови на меѓународни дозволи за извршување на
превоз;
- основни познавања за ТИР Конвенцијата;
- основни познавања од АДР Спогодбата;
- основни познавања на ЦМР Конвенцијата;
- основни познавања на АТП Спогодбата;
- основни познавања при превоз на жива стока;
- основни познавања од шпедитерската дејност и
соработка со шпедитерските фирми;
- распоред на товарот, последици од осно преоптоварување;
- стабилност на возилото и центар на гравитација;
- видови на пакувања и палети;
- техники на прицврстување и обезбедување;
- користење на сигурносни ленти (гуртни), средства
за обезбедување, друга прирачна опрема, одржување
на церадите.
3. Меѓународен превоз на патници
- познавање на правната регулатива и потребната
документација за извршување на овој вид на превоз;
- видови на превоз (линиски и слободен);
- основни познавања на ИНТЕРБУС Спогодбата;
- потребна документација за извршување на одделни видови на превоз;
- Обезбедување комфор и безбедност на патниците:
- регулирање на надолжните и страничните движења, поставеност во однос на патните ленти, „мазно“ кочење;
- користење на специфична инфраструктура (јавни
површини, посебни ленти);
- комуникација со патниците;
- специфичности на одредени групи на патници
(лица со посебни потреби, деца).
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Врз основа на член 37 став 8 од Законот за превоз во
патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 68/04 и
127/06), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ
ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА МЕЃУНАРОДНИ
ЛИНИИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на регистарот за издадени дозволи за меѓународни линии.

Член 2
Регистарот за издадени дозволи за меѓународни линии се води во форма на книга со димензии 420 х 297
мм, изработена од тврди корици и нумерирани внатрешни страни во бела боја.
На предната страна на регистарот отпечатен е назив: ,,РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ЛИНИИ“.
Внатрешната страна на регистарот содржи: реден
број, датум на издавање на дозволата, назив на домашниот превозник, назив на странскиот превозник, релација на линијата со назначување на почетната, крајната
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и попатни станици, број на регистриран возен ред за
линијата, сериски број на издадената дозвола, вид на
дозволата, рок на важење на дозволата, датум на истекување на важноста на дозволата и забелешки.
Образецот на регистарот за издадени дозволи за меѓународни линии е даден во прилог и е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Регистарот за издадени дозволи за меѓународни линии се води во пишана форма а може да се води и во
електронска форма.
Член 4
Регистарот за издадени дозволи за меѓународни линии се води за секоја година посебно.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-3338
22 март 2007 година
Скопје

РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ
ЗА МЕЃУНАРОДНИ ЛИНИИ

Министер за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
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Врз основа на член 8-а став 9 од Законот за превоз во
патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 68/04 и
127/06), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ
НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛОТ ИЛИ ОД НЕГО ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПРЕВОЗ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање
на сертификат за професионална компетентност на
управителот или од него овластено лице одговорно за
превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за професионална компетентност.
Член 2
Испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз (во понатамошниот
текст: сертификат) се врши пред Комисија.

За спроведување на испитот Комисијата води записник.
2. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОЛАГАЊЕ
НА ИСПИТОТ
Член 3
Пријавувањето за полагање на испитот се врши со
поднесување на пријава до Министерството за транспорт и врски најдоцна 10 дена пред денот на одржување на испитот.
Пријавата од став 1 на овој член содржи: име и презиме на кандидатот, датум, година и место на раѓање,
адреса на живеалиште или престојувалиште, број на
лична карта и матичен број, вид и степен на стручна
подготовка.
Кон пријавата задолжително се приложува и потврда за завршена обука од правно лице овластено од министерот за транспорт и врски за стручно оспособување на кандидатот.
Член 4
Испитот за добивање на сертификат се одржува најмалку еднаш месечно.
Датумите за одржување на испитот се објавуваат на
ВЕБ страната на Министерството за транспорт и врски
(www.mtc.gov.mk) и во најмалку два печатени медиуми
најдоцна еден месец пред одржувањето на испитот.
Испитот нема да се одржи во определениот термин
доколку за истиот се пријавиле најмалку 3 кандидати,
но задолжително ќе се одржи во наредниот термин
определен за одржување на истиот.
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Член 5
Пред почетокот на полагањето на испитот Комисијата го проверува и утврдува идентитетот на кандидатите и проверува дали во пријавата се наведени сите
податоци од член 3 став 2 на овој правилник.
Доколку се утврди дека некој од кандидатите не исполнува некој од условите од став 1 на овој член истиот не може да го полага испитот.
Член 6
Испитот за добивање на сертификатот се состои од
два дела и тоа: теоретски дел кој се полага писмено во
форма на тест и практичен дел кој се полага писмено
со решавање на конкретна ситуација.
Член 7
Испитот за добивање на сертификат се полага на
следниот начин:
Првиот дел се полага во форма на тест кој се состои
од 60 прашања на кои одговорот се дава со заокружување на точниот одговор од трите можни одговори.
Првиот дел ги опфаќа тематските области од член
12 став 1 точка 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој правилник и трае
120 минути.
Вториот дел од испитот ја опфаќа тематската област од член 12 став 1 точка 1 од овој правилник, се полага во писмена форма и се состои од разработка на една ситуација.
Вториот дел од испитот трае 90 минути.
Член 8
Успехот на кандидатот Комисијата го оценува со
оценка ,,положил,, или ,,не положил,,. Оценувањето на
кандидатите се врши за секој дел одделно.
Се смета дека испитот го положил оној кандидат
кој за секој дел од испитот постигнал најмалку 60% од
вкупниот број на предвидени позитивни поени.
Член 9
На барање на кандидатот Комисијата му ги соопштува грешките кои ги направил при полагањето на
испитот.
Член 10
Кандидатот кој не го положил едниот или двата дела од испитот може повторно да се пријави, но не порано од 30 дена од денот на претходното полагање.
Член 11
На кандидатот кој го положил испитот му се издава
уверение за положен испит за професионална компетентност.
3. ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА
ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Член 12
Програмата за полагање на испитот за добивање на
сертификат за професионална компетентност на управителот или овластеното лице одговорно за превоз во патниот сообраќај ги опфаќа следните тематски области:
1. Договори за превоз во патниот сообраќај,
2. Организација на трговските друштва,
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3. Работни односи,
4. Даноци, такси и надоместоци,
5. Финансиско работење,
6. Технички стандарди на превозните операции и
7. Безбедност на сообраќајот на патиштата.
Програмата од став 1 на овој член е дадена во прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.
4. ФОРМА И СОДРЖИНА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Член 13
Уверението за положен испит за професионална
компетенстност се издава на образец формат А4 во бела боја. Образецот од став 1 на овој член ги содржи
следните податоци: грб на Република Македонија, Република Македонија, „Министерство за транспорт и
врски“, „Уверение за положен испит за професионална
компетентност во патниот сообраќај“, број на уверението, име, име на еден од родителите и презиме, датум и
место на раѓање, адреса, датум на одржување на испитот, место за потпис и печат.
Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог
број 2 и е составен дел на овој правилник.
Член 14
Лицето на кое му е издадено уверение за положен
испит за професионална компетентност во патниот сообраќај, поднесува барање за издавање на сертификат
до Министерството за транспорт и врски.
Кон барањето го приложува уверението за положен
испит за професионална компетентност во патниот сообраќај и доказ за платена административна такса согласно Законот за административни такси.
Министерството за транспорт и врски по добивање
на барањето од став 1 на овој член, издава сертификат.
Член 15
Сертификатот се издава на образец формат А4 во
бела боја.
Образецот од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: грб на Република Македонија, Република
Македонија, ,,Министерство за транспорт и врски,,,
,,Сертификат за професионална компетентност во патниот сообраќај,,, број, име, име на еден од родителите
и презиме, датум и место на раѓање, датум на издавање, место за печат и потпис.
Образецот на сертификатот од став 1 на овој член е
даден во прилог број 3 и е составен дел на овој правилник.
5. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 16
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-3339
22 март 2007 година
Скопје

Министер за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
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Прилог 1
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА
СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛОТ ИЛИ ОД НЕГО
ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПРЕВОЗ
1. Договори за превоз во патниот превоз
- Видови на договори кои се користат во патниот
превоз, како и правата и обврските кои произлегуваат
од нив.
- Составување на законски валиден договор за превоз, посебно во однос на условите за превоз;
- Справување со барања кои се однесуваат на оштетување или губење на стоката за време на превозот,
или кои се однесуваат на надоместоци за доцнења, како и влијание на овие барања врз одговорноста на превозникот според договорот.
2. Организација на трговските друштва
- Познавање на организационите форми на трговските друштва, како и правилата кои се однесуваат на
нивното основање и работење.
- Правила за основање на транспортна фирма;
- Регулативи кои се однесуваат на јавниот превоз во
патниот сообраќај, пристап кон професијата патен
транспортер, лиценци за превоз во внатрешниот и меѓунаридниот патен сообраќај,, контроли и санкции;
- Услови и документација за вршење на дејноста,
основни обврски кон кои треба да се придржуваат превозниците (регистрација, чување на документација,
итн.) и последиците од стечај.
3. Работни односи
- Улога и функција на разните социјални институции кои се во врска со патниот превоз (синдикати, трудови инспектори, итн.);
- Обврски на работодавачот кон на своите вработени (социјално осигурување, платено отсуство, наградувања, раскинување на договори итн).;
- Познавање на правилата за часови за работа, возење, паузи, дневни и седмични одмори на екипажите на
возилата во домашниот и меѓународниот патен превоз.
4. Даноци, такси и надоместоци
- ДДВ на услугите за превоз;
- Данок на приход;
- Давачки за возниот парк, регистрација на возилата, итн;
- Надоместоци за користење на патиштата и патната инфраструктура.
5. Финансиско работење
- Трошоци на работењето (фиксни трошоци, променливи трошоци, работен капитал, амортизација,
итн.) и пресметка на трошоците по возило, по километар, по патување или по тон;
- Принципи на маркетингот, рекламирањето и јавните односи, вклучувајќи продажба и промоција на
транспортни услуги, припрема на податоци за коминтентите, итн.
- Видови на кредит (банков кредит, документарен
кредит, гарантни депозити, хипотеки, лизинг, закуп,
итн.) и давачки и обврски кои произлегуваат од нив;
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- Видови на осигурување кои се однесуваат на патниот превоз на стока и гаранции и обврски кои произлегуваат од нив;
- Биланс на состојба, како е составен и како се интерпретира;
- Биланс на успех, читање и интерпретирање;
- Проценка на профитабилноста и финансиската состојба на некоја фирма врз основа на финансиските показатели;
- Планирање и обезбедување на финансиски средства за работа.
6. Технички стандарди на превозните операции
- Максимално дозволени тежини и димензии на возилата во земјата и процедури во случај на вонредни
превози;
- Избор на возила и нивни компоненти (шасија, мотор, систем за трансмисија, систем за кочење. итн.) согласно со превозните операции;
- Формалностите кои се однесуваат на одобрување
на типот, регистрацијата и техничкиот преглед на возниот парк;
- Мерки кои треба да се превземат и екостандарди
кои се применуваат за намалување на бучавата и намалување на аерозагадувањето од емисиите на моторните
возила;
- Составување на периодични планови за одржување на возилата и нивната опрема;
- Запознавање со начините на ракување со различните стоки и средства за пакување (контејнери, палети,
итн.) и воспоставување на процедури за утовар и истовар на стоки (распоредување на товарот, прицврстување и осигурување на товарот, итн.);
- Запознавање со различните техники на комбиниран транспорт на товарните возила;
- Примена на правилата за превоз на опасни стоки и
отпади (Спогодба АДР);
- Примена на правилата за превоз на расипливи
прехрамбени производи (Спогодба АТП);
- Примена на правилата за превоз на живи животни.
7. Безбедност на сообраќајот на патиштата
- Потребни квалификации за возачите (возачка дозвола, здравствено уверение, итн.);
- Контрола на возачите дали се придржуваат кон
правилата во сообраќајот, забраните и ограничувањата
(ограничувања на брзината, приоритети, ограничување
за паркирање и чекање, користење на светла, знаци на
патиштата, итн.);
- Инструкции за возачите за усогласеност со барањата за безбедност во однос на возилата, нивната опрема и стока која ја превезуваат, и превентивните мерки
кои треба да се превземат;
- Процедури кои треба да се применат во случај на
незгода и процедури за превентива од повторување на
незгоди или сериозни сообраќајни прекршоци;
- Елементарни познавања за патната мрежа во Македонија;
- Основни сообраќајни прописи во европските земји;
- Елементарни познавања за патната мрежа во
Европа.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

550.

Врз основа на член 37 став 5 од Законот за управувањето со отпад („Службен весник на Република Македонија” бр. 68/04), министерот за животна средина и
просторно планирање, во согласност со министерот за
транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРЕТОВАРНИТЕ СТАНИЦИ, УСЛОВИТЕ
ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЛОКАЦИИТЕ
НА КОИ СЕ ГРАДАТ ОДНОСНО СЕ ПОСТАВУВААТ ПРЕТОВАРНИТЕ СТАНИЦИ, КАКО И РОКОВИТЕ ЗА ЧУВАЊЕ НА ОТПАДОТ ВО ПРЕТОВАРНАТА
СТАНИЦА СПОРЕД ВИДОВИТЕ НА ОТПАД
1. Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат минималните
технички услови и условите во поглед на заштитата на
животната средина кои треба да ги исполнуваат претоварните станици, условите што треба да ги исполнуваат
локациите на кои се градат односно се поставуваат претоварните станици, како и роковите за чување на отпадот во претоварната станица според видовите на отпад.
Член 2
Претоварните станици треба да бидат лоцирани и
да функционираат на начин кој овозможува најмало
можно влијание врз животната средина и животот и
здравјето на луѓето.
Член 3
Во претоварните станици може да се примаат само
следниве видови отпад и тоа:
- отпадот од домаќинствата и сличен отпад од комерцијална, индустриска и административна дејност
вклучувајќи ги фракциите на селектиран отпад и
- градинарски отпад и отпад од паркови (вклучувајќи и отпад од гробишта).
Член 4
Во случај на затворање на претоварната станица целиот отпад кој се наоѓа на локацијата на претоварната
станица треба да биде изнесен при што треба да се преземаат сите мерки за да се минимизираат заканите по
животната средина животот и здравјето на луѓето.
2. Минимални технички услови и услови во поглед
на заштитата на животната средина кои треба да ги
исполнуваат претоварните станици
2.1. Минимални технички услови кои треба да ги
исполнуваат претоварните станици
Член 5
Претоварните станици треба да ги исполнуваат
следниве минимални технички услови:
- да имаат систем за собирање и отстранување на
исцедокот од отпадот, на начин определен со член 7 од
овој правилник;
- да располагаат со уреди за мерење на количината
на отпад;
- да имаат сообраќајна инфраструктура која овозможува нормално и безбедно функционирање на претоварните станици како и безбедност за опкружувањето,
согласно одредбите од овој правилник;
- да имаат ограда и други безбедносни системи, на
начин определен со овој правилник;
- да обезбедат подлога на површината на која се чува отпадот, соодветно изработена на начин предвиден
со овој правилник;
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- да бидат организирани така што да има дел за прием
и проверка на отпадот, дел во кој отпадот се чува, како и
дел за вработените и пристап на посетители на објектот;
- да обезбедат противпожарна заштита согласно
прописите за заштита од пожари, прописите за градење
и планови за заштита од хаварии согласно прописите
за заштита на животната средина;
- да обезбедат генератор или некој друг систем за
напојување со електрична енергија со кој би се овозможила непречена работа, заштита при работа и енергетска стабилност во случај на прекин на електрична
енергија;
- да располагаат со опрема која овозможува сигурно спроведување на претоварот на отпадот како и заштита на работниците согласно прописите за заштитата при работа.
Член 6
(1) Претоварните станици се составени од делови
од затворен и/или од отворен тип, од кои приоритет
има чувањето и вршењето на операции со отпадот во
деловите од затворен тип.
(2) При проектирањето на претоварните станици согласно условите предвидени со важечките урбанистички
планови како и согласно прописите за градење треба да
се имаат во предвид во предвид и следните услови:
- карактеристиките на локациите на кои се градат
односно се поставуваат претоварните станици како и
нивното опкружување;
- капацитетот на претоварните станици кој треба да
биде соодветен на можностите на локациите на кои се
градат односно се поставуваат претоварните станици;
- соодветна висина на деловите од затворен тип во
претоварните станици, за да се овозможи непречено вршење на операции со отпадот во претоварните станици;
- видовите на отпад кои ќе бидат прифатени во претоварните станици и операциите кои се преземаат со
отпадот;
- прифаќање на отпад само од возила регистрирани
за вршење на дејноста собирање и транспортирање на
отпад или и директно од други субјекти.
Член 7
(1) Претоварните станици треба да располагаат со
систем за собирање и одведување на исцедокот од отпадот, вклучително и отпадната вода создадена при вообичаените операции на миење и чистење на опремата,
возилата и површините, кој овозможува заштита од загадување на почвата, надземните и подземните води.
(2) Одводите на системот за собирање и одведување на исцедокот од отпадот во деловите на претоварните станици во кои се натрупува, товари и истоварува
отпадот, се поврзуваат со одводни канализациони мрежи или со резервоари отпорни на корозија. Доколку
отпадот во претоварните станици се натрупува, товари
и истоварува во делови од отворен тип, одводите на канализационите мрежи треба да бидат со капацитет кој
овозможува негова функционалност и при интензивни
атмосферски влијанија.
Член 8
(1) Претоварните станици треба да располагаат со
сообраќајна инфраструктура која овозможува непречено
и безбедно движење на возилата на локациите и околу
нив. Сообраќајната инфраструктура треба да овозможува да не доаѓа до сообраќајни застои при приемот на возилата со отпад и истоварувањето на отпадот во претоварните станици, како и при товарењето на отпадот при
неговото испраќање од претоварната станица. Претоварните станици треба да имаат соодветни сообраќајни ленти, рампи и платформи кои овозможуваат непречено и
безбедно движење на тешки моторни возила.
(2) На претоварните станици треба да има влезноизлезни точки односно пристапи преку кои се врши
прием односно испраќање на отпадот.
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(3) Претоварните станици треба да располагаат со
паркинг за возилата за отпад како и за возилата на другите субјекти, доколку претоварната станица прифаќа
отпад и од други субјекти, како и со паркинг за возилата на вработените во претоварна станица. Локациите на
кои се градат, односно се поставуваат претоварните
станици треба да располагаат со доволен простор за чекање на возилата во колона.
Член 9
(1) Претоварните станици треба да бидат оградени со
обезбедена ограда која овозможува заштита од пристап на
неовластени лица и животни во претоварните станици.
(2) Од надворешната страна на претоварните станици се поставува натписна табла со текст: „ПРЕТОВАРНА СТАНИЦА ЗА ОТПАД”. Натписната табла овозможува лесно идентификување на претоварните станици
во околината. Истата треба да содржи ознаки за опасност соодветно на опасните карактеристики на отпадот
кој се чува во претоварната станица.
Член 10
(1) Отпадот во претоварните од моментот на неговиот прием до моментот на неговото испраќање од
претоварните станици треба да се чува на соодветни
површини и во садови за складирање на отпадот.
(2) Подлогите на површините на кои се чува отпадот во претоварните станици за да овозможуваат заштита на почвата од загадување треба да се изработуваат од непропустливи материјали и со дебелина која
обезбедува да не дојде до продирање на отпадот или
отпадните материи до почвата под или непосредно под
површините на кои се чува отпадот.
(3) Површините на кои се чува отпадот во претоварните станици треба да бидат изработени и да се одржуваат на начин кој овозможува минимизирање на
правот и другите видови загадување на воздухот.
2.2. Услови кои треба да ги исполнуваат претоварните станици во поглед на заштитата на животната
средина
Член 11
Претоварните станици треба да ги минимизираат
опасностите и влијанијата кои ги предизвикуваат по
животната средина и животот и здравјето на луѓето.
Член 12
Во претоварните станици треба да се обезбеди соодветна заштита на животната средина особено од бучава, сообраќаен метеж, непријатна миризба, прашина
и нарушувања на квалитетот на воздухот, расфрлање
на отпадоци или делови од отпадот надвор од локациите на претоварните станици, присуство на инсекти околу претоварните станици како и загадување на водите.
Член 13
(1) Доколку се поставуваат односно градат претоварните станици на локации каде би можело да се очекува дека бучавата предизвикана од работењето на претоварните станици би резултирала со нарушување на
животната средина и животот и здравјето на луѓето,
претоварните станици треба да располагаат со делови
од затворен тип во кои ќе се извршуваат операции со
отпадот кои предизвикуваат зголема бучава согласно
прописите за заштита од бушава.
(2) Деловите од затворен тип во претоварните станици треба да бидат:
- изградени од бетонски ѕидови и материјали кои ја
намалуваат бучавата ;
- со двојни прозори и отвори со соодветна звучна
изолација;
- просторно поставени така што во најголема можна
мера би се намалило нивното влијание врз околината;
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- со затворени врати и отвори во периодите кога се
извршуваат активности кои предизвикуваат бучава.
(3) Претоварните станици кои со своето работење
предизвикуваат бучава треба да имаат заштитен појас
со зеленило преку кој би се амортизирало влијанието
на бучавата.
(4) Активностите во претоварните станици кои предизвикуваат поголема бучава треба да се преземаат во
временски периоди во текот на денот кога би се минимизирале вознемирувањата на околината.
Член 14
(1) Сообраќајната инфраструктура на локациите каде
се градат односно поставуваат претоварните станици
треба да биде организирана така што би се минимизирала бучавата и секое друго загадување од возилата кои
влегуваат и се задржуваат во претоварните станици.
(2) Минимизирањето на влијанието на сообраќајот
на локациите во и околу претоварните станици треба
да се постигне со:
- избегнување на големи наклони, остри завртувања
и пресеци на пристапните патишта;
- организирање на сообраќајниот тек на локацијата
на начин најпогоден за опкружувањето;
- обезбедување соодветен простор за редење на возилата како и соодветен паркинг простор;
- воспоставување на распоред на прием и испраќање
на возилата за отпад во соодветно време и надвор од термините во денот со најголем метеж во сообраќајот;
- други мерки кои во зависност од карактеристиките на локацијата на претоварната станица би резултирале со најмало можно влијание на сообраќајот врз
околината.
Член 15
(1) При превземање на операциите со отпадот во
претоварните станици треба да се елиминира или намали создавањето на супстанциите кои се испуштаат
во воздухот и непријатните миризби така што:
- на крајот од денот треба да биде дислоциран целиот отпад или отпадот што ќе остане да се чува на начин кој овозможува во опкружувањето да не се шири
непријатна миризба;
- редовно да се мијат и чистат подлогите на површините и садовите во кои се чува отпадот и да се одржува чистотата на претоварните станици со средства
кои ја неутрализираат непријатната миризба;
- во деловите од затворен тип да се инсталирани
вентилациони системи со филтери како и биофилтери
кои неутрализираат миризби.
(2) Во претоварните станици треба да бидат инсталирани двојни врати, пластични завеси и други елементи кои овозможуваат намалување на ширењето на непријатните миризби.
Член 16
При превземањето на операциите со отпадот во
претоварните станици, согласно прописите за заштита
на квалитет на амбиентниот воздух, треба да се елиминира создавањето на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и нарушување на квалитетот на воздухот така што:
- сообраќајната инфраструктура треба да биде
асфалтирана или обложена со материјали кои оневозможуваат создавање на прашина;
- редовно треба да се мијат и чистат површините на
кои се собираат суспендирани честички и да се одржува чистотата на возилата за отпад;
- деловите од затворен тип нема да бидат директно
изложени на ветар и провев;
- во претоварните станици треба да се инсталираат
двојни врати, пластични завеси и други елементи кои
обезбедуваат намалување на ширењето на суспендирани честички или нарушувањето на квалитетот на амбиентниот воздухот;
- нема да се гори отпадот.
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Член 17
Во претоварните станици треба во најголема можна
мера да се елиминира растурањето на отпадоци на локациите на претоварните станици и во нивното опкружување така што:
- претоварните станици треба да располагаат со заштитни огради и мрежи;
- треба да се врши редовна проверка на опкружувањето и да се собираат отпадоците околу локациите на
претоварните станици;
- возилата за отпад кои се примаат и испраќаат на претоварните станици задолжително треба да бидат покриени и со соодветна заштита од растурање на отпадоци;
- редовно да се одржува чистотата на претоварните
станици.
Член 18
Претоварните станици треба да обезбедат соодветна заштита од инсекти и други организми кои може да
пренесат заразни болести преку:
- редовна дезинсекција и дератизација;
- заштита на локацијата од влез на птици;
- чување на отпадот во делови од затворен тип или
во затворени садови;
- други мерки кои во зависност од карактеристиките на локацијата и нејзиното опкружување би обезбедиле подобра заштита на животната средина.
Член 19
(1) При функционирањето на претоварните станици
треба да се обезбеди заштита на надземните и подземните води на локациите или околу нив, преку правилно
функционирање на системот за собирање на исцедокот
од отпадот согласно одредбите на овој правилник.
(2) На претоварните станици треба да се обезбеди
заштита на отпадот од атмосферски влијанија како и
садови за складирање со дополнителна заштита.
3. Услови кои треба да ги исполнуваат локациите
на кои се градат односно поставуваат претоварните
станици
Член 20
Претоварните станици треба да се градат односно да
се поставуваат на локации на кои би се минимизирале
опасностите и влијанијата кои тие ги предизвикуваат по
животната средина и животот и здравјето на луѓето.
Член 21
Локациите на кои се градат, односно поставуваат
претоварните станици не треба да бидат:
- подрачја со влажни или поплавни површини;
- живеалишта на заштитени или загрозени видови
на флора или фауна;
- подрачја со културно, историско или археолошко
наследство;
- земјоделско земјиште од прва до трета класа, или
- национални паркови или резервати.
Член 22
Локациите на кои се градат, односно поставуваат
претоварните станици треба:
- да бидат со централна лоцираност во однос на
мрежата на (коридори) патеки на транспорт по кои се
собира отпадот;
- да бидат на оддалеченост од други претоварни
станици која обезбедува нивно рационално искористување;
- да бидат со големина согласно капацитетот кој се
предвидува за претоварната станица како и со резервен
простор заради можност за проширување;
- да имаат доволна површина за да се постават и организираат сите функции кои треба да бидат задоволени во
претоварната станица (простор за возилата, паркингот и
сообраќајната инфраструктура, оградата, деловите од затворен тип, опремата и механизацијата итн.).
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Член 23
(1) Локациите на кои се градат, односно се поставуваат претоварните станици треба да бидат предвидени
со урбанистичките планови и останатата планска документација.
(2) При определувањето на локациите на претоварните станици, освен одредбите дадени во членовите 21
и 22 од овој правилник, соодветно се применуваат и
прописите од областа на просторното и урбанистичко
планирање и прописите за градење.
4. Рокови за чување на отпадот во претоварните
станици во зависност од видовите отпад
Член 24
(1) Сите видови отпад во претоварните станици
треба да се чуваат најмногу 48 часови сметано од часот на прифаќање на отпадот.
(2) Опасниот отпад во претоварните станици треба
да се чува најмногу 24 часови сметано од часот на прифаќање на отпадот.
(3) Доколку настапат одредени исклучителни ситуации, отпадот може да се задржи и повеќе од 48 часови, но не повеќе од 30 дена, доколку неговото испраќање од претоварната станица би предизвикало или би
можело да предизвика поголема штета по животната
средина и животот и здравјето на луѓето од задржувањето во претоварните станици.
5. Завршна одредба
Член 25
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2008 година.
Бр. 07-1343
1 март 2007 година
Скопје
Министер за транспорт
Министер за животна средии врски,
на и просторно планирање,
Миле Јанакиeски, с.р.
Џелил Бајрами, с.р.
_____________

551.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народна
банка на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија” бр.3/02, 51/03, 85/03, 40/04,
61/05 и 129/06), член 40 став 3 и член 42 од Законот за
девизно работење (“Службен весник на Република Македонија” бр. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 51/03) и точка 9 од Одлуката за задолжително известување за работењето со странство (“Службен весник на Република
Македонија” бр.53/02), гувернерот на Народна банка
на Република Македонија донесе
УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА НЕПОСРЕДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ
1. Со ова упатство Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) го пропишува начинот на непосредно известување на резидентите
за состојбата и промените на побарувањата и обврските
од комерцијално работење со нерезиденти кои доспеваат
во рок до една година со или без договор за кредит, без
оглед на тоа дали се веќе стасани за плаќање или не.
Како побарувања и обврски од комерцијално работење со нерезиденти се сметаат сите побарувања од купувачи-нерезиденти, односно обврски кон добавувачи-нерезиденти настанати врз основа на купопродажба на стоки и услуги како што се: издадени/примени фактури за
извоз/увоз на стоки и услуги; наплати/плаќања по основ
на извоз/увоз на стоки и услуги; дадени/примени аванси
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по стоки и услуги; купени/продадени побарувања кои
потекнуваат од иницијално склучена комерцијална работа и превземени/отстапени обврски кои потекнуваат од
иницијално склучена комерцијална работа и сл.
Побарувањата и обврските од комерцијално работење врз основа на договор за кредит или договор за одложено плаќање со рок на достасување над една година не се предмет на известување со ова Упатство туку
се предмет на известување согласно Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени
кредитни работи.
Побарувањата и обврските од комерцијално работење кои врз основа на дополнително склучени договори
за кредит се рекласифицираат во долгорочни, престануваат да бидат предмет на известување согласно ова
Упатство и се предмет на поединечно известување согласно Одлуката за начинот и условите за поднесување
извештаи за склучени кредитни работи.
2. Резидентите кои од комерцијалното работење со
нерезиденти имаат побарувања и обврски согласно
точка 1 од ова Упатство, се должни да ја известат Народна банка на начин и рокови дадени со ова Упатство.
Ивестуваат само оние резиденти кои непосредно настапуваат во трансакциите со нерезиденти, без оглед на
тоа за чија сметка е склучена трансакцијата.
3. Резидентите-известувачи се одговорни за правилноста на податоците во извештаите, кои треба да бидат
идентични со сметководствените прегледи,книговодствените исправи и другата документација.
Резидентот е должен на барање на Народна банка
да ја докаже правилноста и вистинитоста на податоците, во поднесените извештаи во Народна банка, со презентација на соодветна документација.
Точноста на внесените податоци во образецот ја потврдува и за истата одговара одговорно лице на резидентот кој известува со заверување на образецот со
потпис и печат.
4. Резидентите известуваат квартално, на Квартален
извештај за побарувања и обврски (во натамошниот
текст: образец КИПО), кој е составен дел на ова Упатство. Истиот, не може да се менува во однос на формата и содржината.
Образецот КИПО се пополнува во два примерока,
од кои еден се доставува до Народна банка во тврда копија. Народна банка и разидентите-известувачи може
да се договорат и за електронски начин на доставување
на податоците.
5. Рок за доставување на образецот КИПО до Народна банка е 30 дена по истекот на кварталот за кој се
известува.
6. Резидентот образецот КИПО го пополнува на
следниот начин:
Општи податоци
“Известувач”: називот на резидентот-известувач.
“Адреса”: адресата на резидентот-известувач.
“Матичен број”: матичниот број на резидентот-известувач.
“Изготвувач на извештајот”: името и презимето на
лицето кое го изготвило извештајот.
“Телефонски број на изготвувачот на извештајот”:
телефонскиот број на изготвувачот на извештајот.
“Електронска адреса на изготвувачот на извештајот”:
електронската адреса на изготвувачот на извештајот.
“Место и датум”: местото и датумот на изготвување на извештајот.
“Период: квартал ____ година____”: кварталот и годината за која се известува.
Побарувања и обврски дел А и Б
Известувачот ги пополнува деловите “А. Побарувања” и “Б. Обврски“ со податоци за состојбите и промените на побарувањата и обврските по комерцијално работење со нерезиденти според оригиналната валута во
која настанале побарувањата/обврските и земјата на
нерезидентите.
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Дел “А. Побарувања”
Податоците за побарувањата се прикажуваат на
следниот начин:
“А.1 Побарувања од нерезиденти кои имаат 10 или
повеќе проценти учество во капиталот на резидентотизвестувач”: се внесуваат податоци за побарувања од
директните вложувачи-нерезиденти, кои имаат 10 или
повеќе проценти учество во капиталот на резидентотизвестувач.
“А.2 Побарувања од нерезиденти во кои резидентот- известувач поседува 10 или повеќе проценти учество во капиталот на нерезидентот”: се внесуваат податоци за побарувања од нерезиденти, кај кои резидентот-известувач поседува 10 или повеќе проценти учество во капиталот на нерезидентот.
“А.3 Побарувања од останати нерезиденти”: се внесуваат податоци за побарувања од сите останати нерезиденти, кои не се прикажани во делот А.1. и/или А.2.
Во колоните од 1 до 7 се внесуваат следните податоци:
Колона 1 - “Валута”: шифри на валутите во кои настанале побарувањата, од шифрарникот на валути кој е
составен дел од Упатството за начинот на вршење на
платниот промет со странство. Во случаите кога валутата на затварање на побарувањето не е иста со валутата на настанувањето на побарувањето, известувачите
известуваат во валута во која го прикажале настанувањето на побарувањето.
Колона 2 - “Земја”: шифри на земјите од кои известувачот има побарување во односната валута. Притоа,
се внесуваат шифрите на земји од шифрарникот на
земји кој е составен дел на Упатството за начинот на
вршење на платниот промет со странство.
Колона 3 - “Почетна состојба”: износот на состојбата на побарувањата од нерезиденти по одделни валути
и земји на првиот ден од кварталот за кој се известува.
Почетната состојба, која секогаш има позитивно
салдо, треба да е еднаква на крајната состојба од претходниот квартал.
Во колоните 4 и 5: податоци за промените кои настанале во текот на кварталот за кој се известува. Зголемувањето се прикажува со позитивен предзнак, а намалувањето со негативен предзнак.
Колона 4 - “Нето трансакции”: износот на нето промените на побарувањата од нерезиденти врз основа на
реализираните трансакции по комерцијално работење
со нерезиденти во кварталот за кој се известува како
што се: промени поврзани со извоз на стоки и услуги;
наплати по комерцијално работење; дадени аванси по
комерцијално работење; откуп на побарувања; порамнувања и сл. Овие податоци се прикажуваат по одделни валути и земји.
Во оваа колона не се внесуваат податоци за рекласификација на побарувањата во директни инвестиции,
долгорочни кредити врз основа на договор за кредит и
еднострани отписи.
Колона 5 - “Останато”: износот на нето промените
кои не претставуваат реализирани трансакции по комерцијално работење со нерезиденти, а кои влијаат на
состојбата на побарувањата. Овие промени вклучуваат
рекласификација на побарувањата во директни инвестиции, рекласификација на побарувањата во долгорочни кредити врз основа на договор за кредит и еднострани отписи на побарувања (во случај на присилно
порамнување, стечај на нерезидентот, заради одземањето на стоките и сл.).
Колона 6 - “Состојба на крајот на периодот”: износот на состојбата на побарувањата, по комерцијално
работење, од нерезиденти по одделни валути и земји на
последниот ден од кварталот за кој се известува. Состојбата на побарувањата на крајот на кварталот ја
одразува почетната состојба и промените кои настанале во текот на кварталот за кој се известува.
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Колона 7 - “Од кои над една година”: дел од износот од “колона 6”. Оваа колона ја пополнуваат резидентите-известувачи кои имаат состојба на побарувања кај
кои изминала една година од настанувањето и за кои
не е склучен договор за кредит.
Дел “Б Обврски”
Податоците за обврските се прикажуваат на следниот начин:
“А.1 Обврски кон нерезиденти кои имаат 10 или повеќе проценти учество во капиталот на резидентот-известувач”: податоци за обврски кон директните вложувачи-нерезиденти, кои имаат 10 или повеќе проценти
учество во капиталот на резидентот-известувач.
“А.2 Обврски кон нерезиденти во кои резидентотизвестувач поседува 10 или повеќе проценти учество
во капиталот на нерезидентот”: податоци за обврски
кон нерезиденти, кај кои резидентот-известувач поседува 10 или повеќе проценти учество во капиталот на
нерезидентот.
“А.3 Обврски кон останати нерезиденти”: податоци
за обврски кон сите останати нерезиденти, кои не се
прикажани во делот А.1. и/или А.2.
Во колоните од 1 до 7 се внесуваат следните податоци:
Колона 1 - “Валута”: шифри на валутите во кои настанале обврските, од шифрарникот на валути кој е составен дел од Упатството за начинот на вршење на
платниот промет со странство.
Во случаите кога валутата на подмирување на обврската не е иста со валутата на настанувањето на обврската, известувачите известуваат во валута во која го
прикажале настанувањето на обврската.
Колона 2 - “Земја”: шифри на земјите кон кои известувачот има обврска во односната валута. Притоа, се
внесуваат шифрите на земји од шифрарникот на земји
кој е составен дел на Упатството за начинот на вршење
на платниот промет со странство.
Колона 3 - “Почетна состојба”: износот на состојбата на обврските кон нерезиденти по одделни валути и
земји на првиот ден од кварталот за кој се известува.
Почетната состојба, која секогаш има позитивно
салдо, треба да е еднаква на крајната состојба од претходниот квартал.
Во колоните 4 и 5: податоци за промените кои настанале во текот на кварталот за кој се известува. Зголемувањето се прикажува со позитивен предзнак, а намалувањето со негативен предзнак.
Колона 4 - “Нето трансакции”: износ на нето промените на обврските кон нерезиденти врз основа на реализираните трансакции по комерцијално работење со
нерезиденти во кварталот за кој се известува како што
се: промени поврзани со увоз на стоки и услуги; плаќања по комерцијално работење, примени аванси по комерцијално работење; преземени обврски; порамнувања и сл. Овие податоци се прикажуваат по одделни валути и земји.
Во оваа колона не се внесуваат податоци за рекласификација на обврските во директни инвестиции, долгорочни кредити врз основа на договор за кредит и еднострани отписи.
Колона 5 - “Останато”: износ на нето промените
кои не претставуваат реализирани трансакции по комерцијално работење со нерезиденти, а кои влијаат на
состојбата на обврските. Овие промени вклучуваат рекласификација на обврските во директни инвестиции,
рекласификација на обврските во долгорочни кредити
врз основа на договор за кредит и еднострани отписи
на обврски (во случај на присилно порамнување, стечај
на нерезидентот, заради одземањето на стоките и сл.).
Колона 6 - “Состојба на крајот на периодот”: износот на состојбата на обврските по комерцијално работење кон нерезиденти по одделни валути и земји на

Бр. 39 - Стр. 21

последниот ден од кварталот за кој се известува. Состојбата на обврските на крајот на кварталот ја одразува почетната состојба и промените кои настанале во текот на кварталот за кој се известува.
Колона 7 - “Од кои над една година”: дел од износот од “колона 6”. Оваа колона ја пополнуваат резидентите-известувачи кои имаат состојба на обврски кај кои
изминала една година од настанувањето и за кои не е
склучен договор за кредит.
Во продолжение се наведени сметки на кои според
Сметковниот план за стопански субјекти се евидентираат побарувањата и обврските по комерцијално работење со нерезиденти. Во случај на промена на Сметковниот план соодветно се менуваат и наведените
сметки.
Рамковни сметки за побарувања
• дел 110 Чекови (примени од нерезиденти)
• дел 111 Меници (примени од нерезиденти)
• 121 Побарувања од купувачите во странство
• дел 140 Побарувања од поврзани субјекти (по комерцијални работи од поврзани субјекти-нерезиденти)
• дел 144 Побарувања по основ на комисиона и консигнациона продажба (за продадени стоки во странство)
• дел 026 Аванси за материјални средства (дадени
на нерезиденти за опредметени основни средства)
• дел 016 Аванси за нематеријални средства (дадени
на нерезиденти)
• 370 Аванси, депозити и кауции за суровини и материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и
автогуми (дадени на нерезиденти)
• 670 Дадени аванси, депозити и кауции за набавка
на стоки (дадени на нерезиденти)
• 153 Дадени кредити, депозити и кауции (извоз на
стоки и услуги на кредит; депозити и кауции за иден
увоз на стоки и услуги до една година)
Рамковни сметки за обврски
• дел 210 Обврски за издадени чекови (на нерезиденти)
• дел 211 Обврски за издадени меници (на нерезиденти)
• 221 Обврски спрема добавувачи во странство
• дел 222Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги (кон нерезиденти)
• дел 240 Обврски спрема поврзани субјекти (по комерцијални работи од поврзани субјекти-нерезиденти)
• дел 244 Обврски по основ на комисиона и консигнациона продажба(за стоки во сопственост на нерезиденти)
• дел 223 Примени аванси (од нерезиденти)
• дел 251 Краткорочни обврски по основ на заеми и
кредити во странство (увоз на стоки и услуги на кредит; депозити и кауции за иден извоз на стоки - до една
година)
Горенаведените сметки претставуваат препорачана
рамка за известување. Известувачот треба да вклучи
состојба и промени и од други сметки на кои ги прикажува побарувањата и обврските од комерцијално работење со нерезиденти.
Состојбата и промените кои произлегуваат од рекласификација на тековните достасувања на долгорочните обврски и побарувања во краткорочни не се предмет на известување согласно ова упатство.
Завршни одредби
7. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 01.04. 2007 година.
Прв извештаен период за кој треба да се известува
по ова упатство е првиот квартал од 2007 година.
У.бр. 10
28 март 2007 година
Скопје

Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.
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552.

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народна банка на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), член 40 став 3 од Законот за девизно работење
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 51/03) и точка 9 од Одлуката за задолжително известување за работењето со странство (Службен весник на Република Македонија бр. 53/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесе
УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО
1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за задолжително известување за работењето со странство
(”Службен весник на Република Македонија” бр.79/02 и 62/03) во дел I - Општи одредби, точка 2, алинеа 3, 4 и 5
се бришат.
2. Во дел III - Непосредно известување, во точка 1, алинеа 2 и 3 се бришат.
Точките од 13 до 42 се бришат.
3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а
ќе се применува од 01.04.2007 година.
У.бр. 11
28 март 2007 година
Гувернер,
Скопје
м-р Петар Гошев, с.р.
_________________________________________________________________________________________________

57.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 106 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на РМ” бр. 29/02, 85/03, 40/04, 113/05) Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финасирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 23.03.2007г., донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊА НА ВЛОЖУВАЊАТА
ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ РАЗЛИЧНИ ОД ОГРАНИЧУВАЊАТА УТВРДЕНИ ВО ЧЛЕН
107 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во член 1 од Одлуката за ограничувања на вложувањата во одделни видови инструменти различни од ограничувањата утврдени во член 107 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување бр.
02-1594/5 од 21.12.2007 година во алинејата зборовите: „од три месеци” се заменува со зборовите: „до 31.12.2007
година”.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното донесување и ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.02-522/4
23 март 2007 година
Скопје

______________

Претседавач
на Управниот одбор,
Димитар Трпеноски, с.р.

58.

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на РМ” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004 и 113/05), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија
на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 23 март 2007 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН, ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ
ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ
Член 1
Во Правилникот за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за пензиските фондови (“Службен весник на Република Македонија бр. 4/2006 година) во член 4
ставот (1) се менува и гласи:
„Друштвото треба да ги објави годишните ревидирани финансиски извештаи, од Прилогот 2 од образец бр. 1
до образец бр. 5 и од Прилогот 3 од образец бр. 6 до образец бр. 9 од овој правилник, во еден од најтиражните
дневни весници кој се дистрибуира на целата територија на Република Македонија.”
Во ставот (2) зборовите: „дневен весник” се заменуваат со зборовите: „од најтиражните дневни весници”.
Член 2
Табелата во Прилог 3, точка 5. Белешки кон финансиските извештаи, Табела 1. Обелоденување поврзано со
ризикот од промена на каматните стапки, се менува и гласи:
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Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на неговото објавување во “Службен весник на
Република Македонија”.
Бр.01-522/1
23 март 2007 година
Скопје

57.

Претседавач
на Управниот одбор,
Димитар Трпеновски, с.р.
___________

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Врз основа на Решение за привремено оддалечување на нотарот Михаил Ќосев од вршење на функцијата,
а во врска со член 22 став 2 од Законот за вршење нотарски работи, претседателот на Нотарската комора на
РМ, на ден 26.03.2007 година донесе
РЕШЕНИЕ

Табелата во Прилог 3, точка 5 Белешки кон финансисите извештаи, Табела 4. Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви, се менува и гласи:

1. Нотарот Нада Палиќ од Скопје, со службено
седиште на ул. “Пролет“ бр. 1/3-18, се ослободува
од должноста нотар за издавање преписи и потврди
од архивата на привремено оддалечениот нотар и
да врши други неопходни активности во канцеларијата на привремено оддалечениот нотар Михаил
Ќосев од Скопје, со службено седиште на ул. “Беласица“ бб.
2. Се определува нотарот Снежана Сарџовска од
Скопје, со службено седиште на ул. “Иван Козаров“
бр. 24, локал 23 да издава преписи и потврди од архивата на привремено оддалечениот нотар и да врши
други неопходни активности во канцеларијата на
привремено оддалечениот нотар Михаил Ќосев од
Скопје, со службено седиште на ул. “Беласица“ бб.
3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.
Образложение
Нотарот Нада Палиќ од Скопје, со службено седиште на ул. “Пролет“ бр. 1/3-18, која со решение на
претседателот на Нотарската комора на РМ бр. 03208/2 од 7.02.2007 година, е определена за нотар кој
ќе издава преписи и потврди од архивата на привремено оддалечениот нотар и да врши други неопходни активности во канцеларијата на привремено оддалечениот нотар Михаил Ќосев од Скопје, со службено седиште на ул. “Беласица“ бб, поднесе писмено
барање за ослободување од должноста поради здравствени причини.
По разгледување на писменото барање, претседателот на Нотарската комора на РМ одлучи како во диспозитивот на решението.
Претседател
на Нотарската комора на РМ,
Златко Николовски, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
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