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742. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЛИПКОВО ВО ЛИПКОВО 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Липково во 
Липково се именуваат: 

- Мирсад Ибраими, 
- Наим Шерифи, 
- Љиндита Саљији. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 22-1606/1                      Заменик на претседателот 
7 март 2011 година                  на Владата на Република 
         Скопје                                        Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
743. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8.3.2011 година, одобри 

 
И З М Е Н У В А Њ Е  Н А  Л И Ц Е Н Ц А 

ПОД БРОЈ 51-7497/1 ОД 07.12.2010 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И 
ИГРИ НА СРЕЌА ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО 
ДОО БОГОРОДИЦА ГЕВГЕЛИЈА ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) 
 
1. Во Лиценцата под број 51-7497/1 од 7.12.2010 го-

дина, издадена на Друштвото за угостителство и игри 
на среќа ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО Бого-
родица Гевгелија, за постојано приредување на посеб-
ни игри на среќа во играчница (казино), во точката 3 
бројот „627“ се заменува со бројот „663“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
      Бр.51-1125/1                       Заменик на претседателот 
8 март 2011 година                   на Владата на Република 

   Скопје                                        Македонија,  
                                               Абдилаќим Адеми, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

744. 
Врз основа на член 26 став 5 од Законот за семејст-

вото („Службен весник на Република Македонија” бр. 
80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10 и 156/10), мини-
стерот за труд и социјална политика, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА БРАК НАДВОР ОД СЛУЖБЕ-
НИТЕ ПРОСТОРИИ НА УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА 

МАТИЧНИТЕ КНИГИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и висина-

та на трошоците за склучување на брак надвор од 
службените простории на Управата за водење на ма-
тичните книги (во натамошниот текст: Управата). 

 
Член 2 

За склучување на брак надвор од службените про-
стории на Управата се поднесува барање до директорот 
на Управата. 

За склучување на брак надвор од службените про-
стории на Управата се плаќа надоместок, освен во слу-
чаите од член 7 став 1 од овој правилник. 

 
Член 3 

Висината на надоместокот за склучување на брак 
надвор од службените простории на Управата се одре-
дува врз основа на просечната годишна бруто плата 
согласно податоците на Државниот завод за статистика 
за висината на просечната бруто плата на годишно ни-
во во Република Македонија, од претходната година, 
оддалеченоста на местото за склучување на бракот од 
службените простории на Управата и времето на склу-
чување на брак. 

 
Член 4 

За местата на склучување на брак оддалечени до де-
сет километри од службените простории на Управата 
се плаќа 10 % од висината на надоместокот од член 3 
од овој правилник. 

За местата на склучување на брак оддалечени над 
десет километри од службените простории на Управата 
се плаќа 20 % од висината на надоместокот од член 3 
од овој правилник. 

 
Член 5 

Ако бракот се склучува во работен ден надвор од 
службените простории на Управата во периодот по 
16,30 часот, надоместоците од член 4 од овој правил-
ник се зголемуваат за 10 %. 
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Член 6 
Ако бракот се склучува во недела или во неработен 

ден надвор од службените простории на Управата, на-
доместоците од член 4 од овој правилник се зголемува-
ат за 100 %. 

 
Член 7 

За склучување на брак надвор од службените про-
стории на Управата поради здравствени причини, издр-
жување на казна затвор или притвор, од страна на ди-
ректорот на Управата се дава одобрение врз основа на 
поднесена соодветна документација. 

За склучување на брак надвор од службените про-
стории на Управата од став 1 на овој член не се плаќа 
надоместок. 

 
Член 8 

Склучувањето на брак го врши матичар од матично 
подрачје кој е месно надлежен за избраното место за 
склучување на брак надвор од службените простории 
на Управата. 

 
 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
    Бр. 10-1979/1           Министер за труд и социјална 

16 февруари 2011 година                  Политика, 
         Скопје                           Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
                                                                
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

745. 
Врз основа на член 421 став 1 алинеја 1 од Законот 

за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Република Македонија“ број 54/07, 86/08, 
98/08, 64/09 и 161/09), министерот за транспорт и врски 
во согласност со министерот за внатрешни работи, до-
несе  

 
П Р А В И Л Н И K 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООБ-
РАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ, ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА  

НА ПАТОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и 

сигнализација на патот („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 47/10) во член 24 став 1 по точка 99 
се додава нова точка 100 која гласи:  

„100) знак „не ја блокирај крстосницата“ (391), оз-
начува наидување кон крстосница која е обележана со 
мрежа којашто означува простор на крстосницата во 
која е забрането застанување со возило и блокирање на 
истата“. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
391 

 
Член 2 

Во член 48 став 1 по зборот „паркирање“ се става 
запирка и се додаваат зборовите: „ознаката за означу-
вање на просторот во крстосницата во кој е забрането 
застанување со возило и блокирање на крстосницата“. 

Во точката 1 по втората реченица се додава нова ре-
ченица која гласи:  

„За означување на насоката на движење и намената 
на лентите на крстосниците со кружен тек на сообраќа-
јот се применуваат стрелки за крстосници со кружен тек 
на сообраќајот - слика 8.20-1, 8.21-1, 8.22-1 и 8.23-1.“ 

               
                     
8.20-1               8.21-1               8.22-1              8.23-1 
 
По точката 6 се додава нова точка 7 која гласи: 
„7) Обележување на површината на крстосниците 

со мрежа, служи за означување на просторот во крстос-
ницата во кој е забрането застанување со возило и бло-
кирање на крстосницата. Мрежата е со црвена боја и се 
применува во комбинација со сообраќајниот знакот 391 
(„не ја блокирај крстосницата“);“ 

Точките 7 и 8 стануваат точки 8 и 9.  
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
Бр. 01-2487 Бр. 141-13630/1 

17 јануари 2011 година 23 февруари 2011 година 
Скопје Скопје 

  
Министер за транспорт и 

врски, 
Министер за внатрешни 

работи, 
  Миле Јанакиески, с.р. м-р Гордана Јанкулоска, с.р.


