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НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
52.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник
на РМ” бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 18 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на РМ” бр.72/16 и 142/16), министерот за правда на ден 3.1.2017 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ
1. На нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, со службено седиште за подрачјето на Основниот суд во
Гостивар му престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.
2. Решението влегува во сила на ден 21.1.2017 година.
Образложение
Со решение на министерот за правда бр. 04-4417/13 од 17.11.1998 година, врз основа на третиот конкурс,
лицето Зулфиќар Сејфулаи е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Гостивар. Нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар роден на 21.1.1953 година, на ден 21.1.2017 година навршува 64 години, поради
што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот.
Согласно наведеното, а врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ” бр.72/16 и 142/16), министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот решението.
Бр. 09-11/1
3 јануари 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Валдет Џафери, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
53.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12,
145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец декември 2016 година, во однос на месец ноември 2016 година, е пониска за 0,1%.
2. Исплатата на платите за месец декември 2016 година, во однос на месец ноември 2016 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на
правото утврдено за претходниот месец.
Министер,
Ибрахим Ибрахими, с.р.
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