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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1626. 

УКАЗ БР. 8 
5 јули 2010 година 

 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА "ФЕСТИВАЛ 

ОХРИДСКО ЛЕТО" - ОХРИД 
 
со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за долгогодишното успешно презентирање на маке-

донското и светското музичко и културно творештво 
како врвна музичко-сценска манифестација со што да-
де исклучителен придонес во збогатувањето и промо-
вирањето на македонската култура и афирмација на Ре-
публика Македонија во светот. 

 
     Бр. 10-1209                                     Претседател 
5 јули 2010 година                  на Република Македонија, 

   Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

1627. 
Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Ре-

публика Македонија и амандман XII, точка 2 на Уста-
вот на Република Македонија, а во согласност со член 
3, став 1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, до-
несувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

 
I 

Александар Боцинов, се именува за директор на 
Агенцијата за разузнавање. 
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година..................................................... 15

 Огласен дел........................................... 1-64
 
 

 
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
III 

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката бр. 07-189 од 8 јуни 2009 година. 

 
Бр. 07-1219                     Претседател 

7 јули 2010 година              на Република Македонија, 
          Скопје                        д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1628. 

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита 
и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.36/04, 49/04 и 86/08) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА РАДИОЛО-
ШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува спроведувањето на мер-

ката радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 
Планирањето и подготвувањето на активностите за 

спроведување на мерката радиолошка, хемиска и био-
лошка заштита се врши од страна на органите на др-
жавната управа, органите на единиците на локалната 
самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и 
трговските друштва, во рамките на нивните надлежно-
сти (во натамошниот текст: задолжени субјекти). 
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Член 2 
Радиолошката, хемиската и биолошката заштита 

опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, доби-
токот и растенијата, со навремено откривање, следење 
и контрола на опасностите од последиците од несреќи 
со опасни материи, како и последиците од радиоло-
шки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мер-
ки и активности за отстранување на последиците од 
нив. 

 
II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА РАДИО-
ЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА 
 

Член 3 
Мерката радиолошка, хемиска и биолошка заштита 

опфаќа планирање и подготвување на активности за 
спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка за-
штита. 

 
Член 4 

Радиолошката, хемиската и биолошката контрола 
треба да овозможи: 

- благовремено откривање, следење и утврдување 
на радиолошката, хемиската и биолошката опасност; 

- прогнозирање и процена на радиолошката, хеми-
ската и  биолошката опасност; 

- благовремено информирање и известување за (на-
станатата) радиолошката, хемиската и биолошката 
опасност; 

Радиолошката, хемиската и биолошката контрола 
се реализира со преземање на следните мерки и актив-
ности: следење на заканите и откривање на потенцијал-
ни радиолошки, хемиски и биолошки опасности, ради-
олошко, хемиско и биолошко набљудување, радиоло-
шко, хемиско и биолошко извидување, дозиметриска 
контрола, лабораториски работи и контролно заштитна 
служба. 

 
Член 5 

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита ги 
опфаќа мерките, постапките и активностите за лична и 
колективна заштита, со чие спроведување и употреба 
треба да се обезбеди заштита на населението, животни-
те, растенијата и материјалните добра во услови на ра-
диолошка, хемиска и биолошка контаминација. 

 
Член 6 

Радиолошката, хемиската и биолошката деконтами-
нација опфаќа преземање на мерки, активности и по-
стапки со употреба на сили за заштита и спасување и 
материјално-технички средства, заради отстранување, 
на присуството на радиолошките, хемиските и биоло-
шките контаминенти и последиците предизвикани од 
истите кај населението, животните, растенијата и мате-
ријалните добра. 

а) Планирање на радиолошка, хемиска и биолошка 
заштита 

 
Член 7 

Планирањето на радиолошка, хемиска и биолошка 
заштита опфаќа процена на можните загрозувања на 
населението, животните, растенијата и материјалните 
добра од радиолошка, хемиска и биолошка контамина-
ција предизвикана од различни причини и во различни 
услови, утврдување на потребна организација за спро-
ведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита 
и пропишување на стандардни оперативни процедури 
за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка 
заштита. 

Планирањето на радиолошка, хемиска и биолошка 
заштита се остварува во рамките на интегралното пла-
нирање за заштита и спасување, како посебен документ 
во плановите. 

 
Член 8 

Во плановите за заштита и спасување се утврдува 
потребната организација за спроведување на радиоло-
шка, хемиска и биолошка заштита , при што детално се 
разработуваат задачите, улогите, функциите, овласту-
вањата и надлежностите на сите задолжени субјекти, 
вклучени во проблематиката на радиолошка, хемиска и 
биолошка заштита, како и јачината и видот на силите 
за заштита и спасување кои ќе учествуваат во опера-
тивно спроведување на радиолошка, хемиска и биоло-
шка заштита. 

Активностите и постапките учесниците во органи-
зираното спроведување на мерката радиолошка, хеми-
ска и биолошка заштита и спасувањето ги преземаат 
согласно стандардните оперативни процедури донесе-
ни од страна на директорот на Дирекцијата за заштита 
и спасување. 

 
б) Подготвување на активности за спроведување на 

радиолошка, хемиска и биолошка заштита 
 

Член 9 
Подготвувањето на активностите за спроведување 

на радиолошка, хемиска и биолошка заштита опфаќа 
организациски и оперативни мерки и постапки, со кои 
се обезбедуваат потребните предуслови за успешно 
спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка за-
штита. 

За реализација на активностите од став 1 на овој 
член, задолжените субјекти кои спроведуваат радиоло-
шка, хемиска и биолошка заштита во рамките на раз-
војното и оперативно планирање предвидуваат: 

- персонално пополнување на силите  за заштита и  
спасување  кои  ќе учествуваат во спроведување на ра-
диолошка, хемиска и биолошка заштита; 

- обезбедување на материјални ресурси за потреби-
те на радиолошка, хемиска и биолошка заштита; 

- проверка, тековно одржување и сервисирање на 
обезбедените материјални ресурси; 
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- едукација, обука, тренинг и вежби; и 
- склучување на потребни договори за извршување 

на одредени задачи и активности. 
 

Член 10 
Задолжените субјекти во подготвувањето на актив-

ностите за спроведување на радиолошката, хемиската и 
биолошката заштита од член 9 ги спроведуваат плани-
раните активности согласно планските документи и 
пропишаните стандардни оперативни процедури . 

 
 

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАДИОЛОШКА, 
ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА 

 
Член 11 

Во спроведување на радиолошката, хемиската и би-
олошката заштита задолжените субјекти и силите за за-
штита и спасување ги исполнуваат задачите и должно-
стите кои се разработени и дефинирани со плановите 
за заштита и спасување, согласно стандардните опера-
тивни процедури. 

 
Член 12 

Спроведувањето на радиолошката, хемиската и би-
олошката заштита опфаќа превентивни и оперативни 
мерки и активности. 

 
а) Активности во функција на превенција 

 
Член 13 

Со превентивните мерки и активности задолжените 
субјекти согласно плановите за заштита и спасување ги 
обезбедуваат пропишаните потребни персонални и ма-
теријални ресурси за непречено функционирање и из-
вршување на операциите од областа на радиолошка, 
хемиска и биолошка заштита, спроведуваат едукација, 
обука, тренинг и вежби, ги одржуваат и сервисираат 
материјалните средства наменети за радиолошка, хеми-
ска и биолошка заштита, ги склучуваат потребните до-
говори согласно одредбите на законот за заштита и 
спасување. 

 
б) Оперативни функции 

 
Член 14 

Задолжените субјекти за спроведување на радиоло-
шка, хемиска и биолошка заштита во рамките на опера-
тивните функции спроведуваат активности и мерки во 
случај на непосредна опасност, за време на траење на 
опасноста и во отстранување на последиците. 

 
6-1) Активности и мерки во случај на непосредна 

опасност 
 

Член 15 
Кога ќе се добие информација и утврди можност за 

настанување на потенцијална опасност од радиолошка, 
хемиска и биолошка контаминација на населението, 

подрачјата, животните и растенијата, одговорните лица 
на задолжените субјекти ја зголемуваат готовноста за 
спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка за-
штита. 

Согласно став 1 на овој член, се ангажираат лицата 
определени за спроведување на радиолошка, хемиска и 
биолошка заштита за преземање организациски, струч-
ни, безбедносни и други мерки, заради зголемување на 
подготвеноста за извршување на задачите за спроведу-
вање на радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 

 
6-2) Активности и мерки за време на траење на 

опасноста 
 

Член 16 
За времетраење на опасноста, задолжените субјекти 

вклучени во радиолошка, хемиска и биолошка заштита 
ги спроведуваат следните активности и мерки: 

- ги насочуваат и координираат активностите за са-
мозаштита; учествуваат во спроведување на радиоло-
шка, хемиска и биолошка контрола и радиолошка, хе-
миска и биолошка заштита; и 

- раководат и ги координираат активностите за 
спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка   
контрола и радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 

 
6-З) Активности и мерки во отстранување  

на последиците 
 

Член 17 
Мерките и активностите кои задолжените субјекти 

со плановите за заштита и спасување ги преземаат за 
спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка де-
контамианција се спроведуваат веднаш по обезбедени-
те услови за тоа. 

Приоритет при преземањето на мерки и активности 
за радиолошка, хемиска и биолошка деконтаминација, 
имаат населението и материјално-техничките средства 
и животните и растенијата со кои луѓето при натамош-
ните дејства доаѓаат во допир. 

Во услови на радиолошка, хемиска и биолошка кон-
таминација, првенствено се преземаат мерки и активно-
сти за извршување на хемиска деконтаминација, а потоа 
на радиолошка и биолошка деконтаминација. 

 
Член 18 

Раководниот персонал во задолжените субјекти и 
командниот персонал на силите за заштита и спасува-
ње на основа на водената евиденција за активностите 
во спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка 
заштита најдоцна четири часа по завршувањето на 
активностите, го анализираат своето учество во спро-
ведувањето на радиолошка, хемиска и биолошка за-
штита. 
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Извештајот за извршената анализа и евиденцијата 
за употребата на службите и силите за заштита и спасу-
вање во случај на непосредна опасност, за време на 
траење на опасноста и во отстранување на последиците 
од страна на раководниот персонал во задолжените 
субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спа-
сување најдоцна два дена по завршувањето на активно-
стите. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

  
Член 19 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за спроведување на мер-
ките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита и 
спасување („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 99/05). 

 
Член 20 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
      Бр.51-2922/1                     Заменик на претседателот 
29 јуни 2010 година               на Владата на Република 

     Скопје                                    Македонија, 
   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1629. 

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита 
и спасување („Службен Весник на Република Македо-
нија“ бр.36/04, 49/04 и 86/08) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗАШТИТА  
И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува спроведувањето на мер-
ката заштита и спасување од поплави во рамките на 
единствениот систем за заштита и спасување. 

Планирањето и подготвувањето на активностите за 
спроведување на заштитата и спасувањето од поплави 
се врши од страна на органите на државната управа, 
органите на единиците на локалната самоуправа, јавни-
те претпријатија, установи, служби и трговските друш-
тва, во рамките на нивните надлежности (во натамош-
ниот текст: задолжени субјекти). 

 
Член 2 

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регу-
лирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, 
одржување и санирање на оштетените делови на за-
штитните објекти, набљудување и извидување на со-
стојбите на водотеците и високите брани, заштитните 

објекти и околината, обележување на висинските коти 
на плавниот бран, навремено известување и тревожење 
на населението во загрозените подрачја, спроведување 
на евакуација на населението и материјалните добра од 
загрозеното подрачје, обезбедување на премин и пре-
воз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода 
и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и 
извлекување на загрозените и настраданите, обезбеду-
вање на населението во поплавените подрачја со основ-
ните услови за живот и учество во санирање на после-
диците предизвикани од поплавата. 

 
II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЗАШТИ-

ТАТА И СПАСУВАЊЕТО ОД ПОПЛАВИ 
 

Член 3 
Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа плани-

рање и подготвување на активности за спроведување 
на заштитата и спасувањето од поплави. 

 
а) Планирање на заштита и спасување од поплави 

 
Член 4 

Планирањето на заштита и спасување од поплави 
опфаќа процена на можните загрозувања на население-
то, материјалните добра и животната средина од попла-
ви, утврдување на потребна организација за спроведу-
вање на заштита и спасување од поплави и пропишува-
ње на стандардна оперативна процедура за спроведува-
ње на заштитата и спасувањето од поплави. 

Планирањето на заштита и спасување од поплави 
се остварува во рамките на интегралното планирање за 
заштита и спасување како посебен документ во плано-
вите. 

 
Член 5 

Во рамките на планирањето се изработуваат план-
ски документи за заштита и спасување од поплави при 
што се користи: 

- водостопанската основа на Република Македони-
ја; 

- водостопанската основа на загрозеното подрачје; 
- Просторниот план на Република Македонија; 
- постојната хидротехничка документација за водо-

теците, за езерата, за браните, односно акумулациите; 
- хидрометеоролошките податоци; 
- прогноза за опасноста од појава на поплави и  
-документација што за таа цел би се изготвила. 
За акумулации, покрај планските документи за за-

штита и спасување од поплави на став 1 на овој член, 
се изработуваат и документи за последиците од евенту-
ално рушење на брана и мерки за превентивно делува-
ње за заштита и спасување од поплави. 

 
Член 6 

Организацијата за спроведување на заштитата и 
спасувањето од поплави се утврдува согласно планови-
те за заштита и спасување. 
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При утврдување на потребната организација за 
спроведување на заштитата и спасувањето од поплави 
детално се разработуваат задачите, улогите, функции-
те, овластувањата и надлежностите на сите задолжени-
те субјекти вклучени во заштитата и спасувањето од 
поплави, како и задачите, јачината и видот на силите за 
заштита и спасување. 

 
Член 7 

Активностите и постапките учесниците во органи-
зираното спроведување на заштитата и спасувањето од 
поплави ги преземаат согласно стандардните оператив-
ни процедури донесени од страна на директорот на Ди-
рекцијата за заштита и спасување. 
 
б) Подготвување на активности за спроведување 

на заштита и спасување од поплави 
 

Член 8 
Подготвувањето на активностите за спроведување 

на заштита и спасување од поплави опфаќа организа-
циски и оперативни мерки и постапки со кои се обезбе-
дуваат потребните предуслови за спроведување на пла-
нираните активности за спроведување на заштитата и 
спасувањето од поплави. 

За реализација на активностите и мерките од став 1 
на овој член, задолжените субјекти кои ја спроведуваат 
заштитата и спасувањето од поплави во рамките на 
развојното и оперативно планирање предвидуваат: 

- персонално пополнување на силите за заштита и 
спасување кои ќе учествуваат во спроведување на мер-
ката; 

- обезбедување на материјални ресурси за потреби-
те за заштита и спасување од поплави; 

- проверка, тековно одржување и сервисирање на 
обезбедените материјални ресурси, 

- едукација, обука, тренинг и вежби и 
- склучување на потребни договори за извршување 

на одредени задачи и активности. 
 

Член 9 
Задолжените субјекти во подготвувањето на актив-

ностите за успешно и ефикасно спроведување на за-
штитата и спасувањето од поплави ги спроведуваат 
планираните активности од член 8 став 2 од оваа уред-
ба и стандардните оперативни процедури. 

 
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТА  

И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ 
 

Член 10 
Во спроведувањето на заштита и спасување од поп-

лави задолжените субјекти и силите за заштита и спа-
сување ги исполнуваат задачите и должностите утврде-
ни во плановите за заштита и спасување според стан-
дардните оперативни процедури. 

 
Член 11 

Спроведувањето на заштитата и спасувањето од 
поплави опфаќа активности во функција на превенција 
и оперативни функции. 

а) Активности во функција на превенција 
 

Член 12 
Во функција на превенција, задолжените субјекти 

за спроведување на заштита и спасување од поплави ја 
воспоставуваат потребната организација од членовите 
5 и 6 на оваа уредба. 

Во рамките на активностите од став 1 на овој член, 
задолжените субјекти ги обезбедуваат потребните пер-
сонални и материјални ресурси за функционирање во 
сопствената организација, спроведуваат едукација, 
обука и вежби со персоналот на задолжените субјекти 
и силите за заштита и спасување, ги почитуваат и ги 
спроведуваат техничките прописи, норми и процедури 
за користење на постројките, инсталациите и опремата, 
ги одржуваат и сервисираат материјалните средства, 
наменети за заштита и спасување од поплави и ги склу-
чуваат потребните договори утврдени со Законот. 

 
Член 13 

Заради превенција се воспоставуваат следните мер-
ки и активности: 

- се определуваат водостопанските, електростопан-
ските, комуналните, хидрометеоролошките и други об-
јекти и постројки што можат да послужат во заштита и 
спасување од поплави и се прецизира нивната улога и 
функција, се означуваат нивните локации и правните 
субјекти кои управуваат со нив; 

-  се определуваат местата и бреговите на водоте-
кот, акумулацијата или езерото каде што најчесто се ја-
вуваат излевања на водата и за тие места се предвиду-
ваат најпотребни хидротехнички и други заштитни ра-
боти и мерки за брзо спречување на излевањето; 

-  кај  регулираните  водотеци,  се  определуваат  
слабите  места  на  насипите  или утврдените брегови и 
се изготвува техничка документација за брзо санирање 
на тие места; 

- кај нерегулираните водотеци, во зависност од ма-
теријалните добра што треба да се заштитуваат од поп-
лавите, се определуваат одбранбените линии кои во за-
висност од нивната должина и конфигурацијата на те-
ренот се делат на делници и сектори; 

-  по делници, односно сектори на загрозеното по-
драчје, се определуваат места каде ќе се депонира по-
требниот заштитен материјал; 

- за да се спречат поголеми штети во низ водните 
делови од подрачјето, се определуваат простори за 
привремено задржување на излеаните води во низ вод-
ните делници или сектори и за тие простори се презе-
маат потребни активности; 

- се обезбедуваат врски меѓу делниците и секторите 
во загрозеното подрачје и врски со силите за заштита и 
спасување; 

- се преземаат активности и мерки на објектите во и 
покрај коритата и бреговите на водотекот (мостови, по-
должни и попречни насипи на патиштата, железнички-
те пруги и др.), кои со своето постоење го попречуваат 
течењето на големите води; 
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- се преземаат активности и мерки за одржување на 
заштитните објекти и 

- изведба на информатички систем за далечинско 
набљудување и управување со акумулациите од хидро-
техничките објекти (темелни испусти, зафати и сл.). 

 
б) Оперативни функции 

 
Член 14 

Задолжените субјекти за спроведување на заштита-
та и спасувањето од поплави во рамките на оператив-
ните функции спроведуваат активности и мерки во 
случај на непосредна опасност, за време на траење на 
опасноста и за отстранување на последиците. 

 
Член 15 

Мерки и активности за заштита и спасување од 
поплави се преземаат: 

-  пред да настане поплавата, кога водостоите во во-
дотеците, акумулациите или езерата, односно количес-
твата на протечните води се во границите на нормална 
состојба, нема излевање на вода надвор од нивните ко-
рита, а хидрометеоролошките прогнози не навестуваат 
надоаѓање на поголеми води; 

-  за време на непосредна опасност од поплави - ко-
га водостоите на водотеците, акумулациите или езерата 
го достигнале критичното ниво на определените про-
фили односно места, а хидролошките прогнози наве-
стуваат надоаѓање на поголеми води; 

-  за време додека трае поплавата - кога водостоите 
во водотеците, акумулациите или езерата го надминале 
критичното ниво на еден или повеќе од определените 
профили, односно места и започнало излевање на вода-
та надвор од нивните корита, или кога се појавуваат 
знаци за уривање на насипи и на други заштитни обје-
кти, поради што може да се излеат значителни количи-
ни на вода во загрозеното подрачје, а хидролошките 
прогнози навестуваат за натамошно надоаѓање на голе-
ми води и 

- кога е прогласена непосредна опасност од урива-
ње на брана, или се урнала брана која што се наоѓа во, 
или возводно од загрозеното подрачје. 

 
б-1) Активности и мерки во случај на непосредна 

опасност 
 

Член 16 
Во случај на непосредна опасност од поплави се 

преземаат следните активности и мерки: 
- се утврдуваат водостоите и протоците на вода во 

водотеците, односно водостоите во акумулациите и во 
езерата на определените профили, односно места и се 
прогласува состојба на непосредна опасност од поплави; 

- за определените објекти и постројки што ќе слу-
жат за заштита и спасување од поплави се утврдува на-
чинот на извршување на нивната функција и се врши 
празнење или сопирање на испуштањето на водата од 
низводни акумулации кои што имаат непосредно влија-
ние на загрозеното подрачје; 

- се следи и известува за промените на водостоите и 
нивоата на акумулациите и езерата на определените 
профили, односно места; 

- се отстрануваат објектите што го попречуваат те-
чењето на надојдените води; 

- се воспоставува и активира системот за врски по-
меѓу силите за заштита и спасување; 

- се преземаат и други активности и мерки на соод-
ветно настаната состојба на теренот. 

 
б-2) Активности и мерки за време траење  

на опасноста 
 

Член 17 
За време на траење на опасноста од поплавата, за-

должените субјекти за спроведување на заштитата и 
спасувањето од поплави ги спроведуваат следните 
активности и мерки: 

- ги насочуваат и координираат самозаштитните 
активности на населението; 

-  учествуваат во спроведување на заштита и спасу-
вање од поплави со силите за заштита и спасување, ме-
ханизацијата и транспортните средства по делници, од-
носно сектори; 

- во зависност од водостојот во водотекот, акумула-
цијата или езерото, односно количината на вода што 
може да се излие надвор од коритата, односно од од-
бранбените линии, се преземаат активности и мерки за 
спроведување на заштитата и спасувањето од поплави 
и се евакуира населението и материјалните добра од за-
грозеното подрачје; 

- во поплавените подрачја се обезбедува премин и 
превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на 
вода и под вода, црпење на водата од поплавените обје-
кти и извлекување на загрозените и настраданите; 

- се врши празнење или сопирање на испуштањето 
на вода од узводните хидроакумулации и активирање 
на други објекти и постројки предвидени да служат за 
заштита од поплави; 

- обезбедување на персонални и матерјални ресурси; 
-  се преземаат и други активности и мерки за поус-

пешна заштита од поплави. 
 

Член 18 
За време на опасност од рушење на брана се врши 

навремено известување и тревожење на населението во 
загрозеното подрачје, се спроведува евакуација на на-
селението и материјалните добра на релативно побез-
бедни простори. 

 
б-3) Активности и мерки во отстранување 

на последиците 
 

Член 19 
Во отстранувањето на последиците задолжените 

субјекти кои учествуваат во спроведување на заштита 
и спасување од поплави преземаат мерки и активности 
за санирање на состојбата и намалување на настанатите 
загуби и штети кај населението, санирање на оштете-
ните делови на заштитните објекти и другите матери-
јалните добра и животната средина. 
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Член 20 
Раководниот персонал во задолжените субјекти и 

командниот персонал на силите за заштита и спасува-
ње, врз основа на водената евиденција за спроведување 
на активностите за заштита и спасување од поплави 
најдоцна четири часа по завршувањето на активности-
те, го анализираат и  изработуваат  извештајот  за  сво-
ето  учество  во спроведување на заштитата и спасува-
њето од поплави. 

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата 
за употребата на службите и силите за заштита и спасу-
вање во случај на непосредна опасност, за време на 
траење на опасноста и во отстранување на последиците 
од страна на раководниот персонал во задолжените 
субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спа-
сување најдоцна два дена по завршувањето на активно-
стите. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 21 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за спроведување на за-
штита и спасување од поплави ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 93/05). 

 
Член 22 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
      Бр.51-2923/1                     Заменик на претседателот 
29 јуни 2010 година               на Владата на Република 

   Скопје                                     Македонија,  
   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1630. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 10 став 2 од За-
конот за минерални суровини („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА „ЕУРО-
ИТАЛИА“ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„ПОЛИЧЕ” С. МАНАСТИР, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. Одлуката за доделување на концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – тра-
вертин на „ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалите-

тот „Поличе” с.Манастир, општина Прилеп („Службен 
весник на Република Македонија” бр.149/09) престану-
ва да важи заради неплаќање на понудениот еднокра-
тен надоместок за доделената концесија за детални гео-
лошки истражувања во износ од 700.000,00 денари. 

2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.51-3390/1                      Заменик на претседателот 

29 јуни 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                                    Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

1631. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 10 став 2 од За-
конот за минерални суровини („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.06.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА „ЕУРОИТА-
ЛИА“ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЕРЕ-
КАРИЦА“ С. ВАРВАРА, ОПШТИНА  СОПИШТЕ 

 
1. Одлуката за доделување на концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – под-
земна вода на „ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје на лока-
литетот „Герекарица“ с. Варвара, општина Сопиште 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
149/09) престанува да важи заради неплаќање на пону-
дениот еднократен надоместок за доделената концесија 
за детални геолошки истражувања во износ од 
700.000,00 денари. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 51-3394/1                Заменик на претседателот 

29 јуни 2010 година                на Владата на Република 
         Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1632. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.06.2010 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари – компјутерска опрема и тоа:  

7 персонални компјутери DELL  OPTIPLX GX620 
DT;  

7 монитори 17’’ Samsung SyncMaster 795;  
1 принтер HP LaserJet P3005;  
1 софтвер за азил истражување; 
1 софтвер за азил изработка; 
1 мултифункциска машина XEROX WorkCentre 

PE120 I и      
1 гасен хроматограф.  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за внатрешни работи.  

 
Член 3 

Заменикот на Претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија задолжен за европски прашања, склу-
чува договор со министерот за внатрешни работи, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри  од членот 1 на оваа одлука,  кои се даваат на трајно 
користење. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 51-3418/1                     Заменик на претседателот 
29 јуни 2010 година                на Владата на Република   
         Скопје                                        Македонија, 
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1633. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана  на 29.06.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-
ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари – компјутерска опрема и тоа:  

2 персонални компјутери DELL OPTIPLX GX620 
DT; 

2 монитори 17‘‘ Samsung SyncMaster 795 и 
Софтвер за интегриран WEB информациски систем. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа oдлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за финансии.  

 
Член 3 

Заменикот на Претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија задолжен за европски прашања, склу-
чува договор со министерот за финансии, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од чле-
нот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користе-
ње. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-3418/2                     Заменик на претседателот  

29 јуни 2010 година                 на Владата на Република  
   Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1634. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана  на 29.06.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО  

ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари – компјутерска опрема и тоа:  

10 персонални компјутери DELL  OPTIPLX GX620 
DT; 

10 монитори 17’’ Samsung SyncMaster 795; 
1 сервер DELL POWEREDGE 2900  и  
2 принтери HP LaserJet P3005.        
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за животна средина и просторно планирање.  
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Член 3 
Заменикот на Претседателот на Владата на Репуб-

лика Македонија задолжен за европски прашања, склу-
чува договор со министерот за животна средина и про-
сторно планирање, со кој се уредуваат правата и обвр-
ските за движните ствари  од членот 1 од оваа одлука,  
кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-3418/3                    Заменик на претседателот 

29 јуни 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                                      Македонија,  

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

1635. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.06.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  

И ВОДОСТОПАНСТВО 
         

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари – опрема и тоа:  

- 11 компјутери DELL OPTIPLX GX620 DT;  
- 11 монитори 17 ’’ Samsung SyncMasтer 795; 
- 1 автоматски дестилатор; 
- 1 UV-VIS спектофотометар; 
- 8 колони за хроматографија; 
- 1 ПХ метар;  
- 1 водена бања;  
- 1 аналитичка вага; 
- 1 инкубатор;  
- 1 бројач на колонии; 
- 1 шејкер за елиса плочи; 
- 1 ротационен испарувач; 
- 1 ултра звучна бања;  
- 1 автоклав и  
- 1 хомогенизатор.  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа oдлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 3 
Заменикот на Претседателот на Владата на Репуб-

лика Македонија задолжен за европски прашања, склу-
чува договор со министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари  од членот 1 на оваа одлу-
ка, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-3418/4                    Заменик на претседателот 

29 јуни 2010 година               на Владата на Република   
      Скопје                                      Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1636. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.06.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИН-
ИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
         

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари – компјутерска опрема и тоа:  

11 компјутери DELL OPTIPLX GX620 DT; 
11 монитори 17 ’’ Samsung SyncMasтer 795 и 
1 принтер HP LaserJet P3005.        
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството  
за транспорт и врски. 

 
Член 3 

Заменикот на Претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија задолжен за европски прашања, склу-
чува договор со министерот за транспорт и врски, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од членот 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно 
користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр.51-3418/5                      Заменик на претседателот 

29 јуни 2010 година                  на Владата на Република   
  Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1637. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 
и 150/07), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 29.06.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  НАРОДНИОТ 

ПРАВОБРАНИТЕЛ 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари – компјутерска  опрема и тоа:  

8 монитори 17‘‘ Samsung SyncMaster 795;  
8 персонални компјутери DELL OPTIPLX GX620 D;  
1 сервер DELL  POWEREDGE 2900 и 
1 принтер HP LaserJet P3005. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Народниот право-
бранител.  

 
Член 3 

Заменикот на Претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија задолжен за европски прашања, склу-
чува договор со Народниот правобранител, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари  од 
членот 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно кори-
стење. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 51-3418/6                     Заменик на претседателот 
29 јуни 2010 година                на Владата на Република 

   Скопје                                       Македонија,  
   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1638. 

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-a од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА ЗА 
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ (ИПАРД) 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари – комјутерска  опрема и тоа:  

15 монитори 17‘‘ Samsung SyncMaster 795; 
15 персонални компјутери DELL OPTIPLX GX620 DT; 
20 работни маси 160/80/75; 
20 ормари за архивирање ; 
20 работни столици ЦХ-117; 
20 Ц нет Ваерлес – Г УСБ адаптери; 
4 256 МБ УСБ  пен драјв; 
12 телефони Panasonic KX – T2373FXW; 
2 столици за странки СК-018; 
4  работни бироа и  
1 телефонска централа.  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа oдлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Агенцијата за фи-
нансиска подршка на земјоделството и руралниот раз-
вој – ИПАРД.  

 
Член 3 

Заменикот на Претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија задолжен за европски прашања, склу-
чува договор со директорот на Агенцијата за финанси-
ска подршка на земјоделството и руралниот развој – 
ИПАРД, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од членот 1 на оваа одлука, кои се да-
ваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 51-3418/7                    Заменик на претседателот 
29 јуни 2010 година                на Владата на Република   

   Скопје                                    Македонија,  
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1639. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 10 став 2 од За-
конот за минерални суровини („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ТУПД 
“ХИДРОИНЖИНЕРИНГ„ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ  “РАМНА ШУМА“ С.  БЕШИШТЕ,  ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 
 
1. Одлуката за доделување на концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – оникс 
и травертин на ТУПД „Хидроинжинеринг“ Битола на 
локалитетот „Рамна Шума“ с. Бешиште, општина При-
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леп („Службен весник на Република Македонија” бр. 
109/09), престанува да важи заради неплаќање на пону-
дениот еднократен надоместок за доделената концесија 
за детални геолошки истражувања во износ од 
670.000,00 денари. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 51-3465/1                     Заменик на претседателот  

29 јуни 2010 година                на Владата на Република  
    Скопје                                   Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р 

__________ 
1640. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 10 став 2 од За-
конот за минерални суровини („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.06 .2010 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ТДГПКУ 
“МАВРОВО ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ, НА  
  ЛОКАЛИТЕТОТ  “ГОЛЕМ ГАБЕР“,  ОПШТИНА  

КАРБИНЦИ 
 
1. Одлуката за доделување на концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на ТДГПКУ „Маврово Инженеринг“ ДООЕЛ 
Скопје  на локалитетот „Голем Габер“, општина Кар-
бинци („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 109/09), престанува да важи заради неплаќање на 
понудениот еднократен надоместок за доделената кон-
цесија за детални геолошки истражувања во износ од 
400.000,00 денари. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.51-3466/1                      Заменик на претседателот  

29 јуни 2010 година                на Владата на Република  
    Скопје                                       Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р 

__________ 
1641. 

Врз основа на член 96, став 1 од Законот за шумите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.06.2010 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА 

ШУМИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за проширена репродукција на 

шумите за 2010 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 8/10 и 52/10), во делот III, во табелата 
во точка 6, потточки 6.1., 6.2. и 6.3. зборовите: „Шу-
марски факултет – Скопје“ се заменуваат со зборовите: 
„Со јавна набавка“. 

Потточката 6.4. се брише. 
Во точката 7 износот „1.000.000“ се заменува со из-

носот 1.144.000“. 
По точката 8 се додаваат две нови точки 9 и 10 кои 

гласат: 
 

9.  Скенирање и геоко-
дирање на  
Посебни планови за 
стопанисување со 
шумите 

Со јавна 
набавка 

15 броја  302.000 

10. Набавка на лицен-
цирани ГИС (гео-
графски информа-
циски систем)  
софтвер 

Со јавна 
набавка 

  304.000 

 
По точка 8 се додаваат две нови точки 9 и 10 кои 

гласат: 
„9. За скенирање и геокодирање на 15 (петнаесет) 

Посебни планови за стопанисување со шумите, се 
утврдуваат средства во износ од 302.000,00 денари. 

10. За набавка на лиценцирани ГИС (географски 
информациски систем) софтвер, се утврдуваат средства 
во износ од 304.000,00 денари“. 

2. Во делот V, во ставот 5, зборовите: „и точка 6 
потточки 6.1., 6.2. и 6.3.“, се бришат. 

Во ставот 6 зборовите: „точка 5 и точка 6 потточка 
6.4.“ се заменуваат со зборовите: „точките 5, 6, 9 и 10“. 

3. Во делот VI, во ставот 1 зборовите: „и точка 6 
потточка 6.1., 6.2. и 6.3.“ се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „точка 5 и точка 6 потточка 
6.4.“ се заменуваат со зборовите: „точките 5, 6, 9 и 10“. 

 
II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 51-3397/1             Заменик на претседателот 
29 јуни 2010 година             на Владата на Република 
         Скопје                              Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1642. 
Врз основа на член 57 став 3 од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 113/07) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПOЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ВЕТЕ-
РИНАРНО ЈАВНО ЗВДРАВСТВО ЗА 2010 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за користење на средства за ветери-
нарно јавно здравство во 2010 година („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.7/10) во делот II во 
точката 1 износот „15.700.000,00” се заменува со изно-
сот „9.200.000,00”, а по точката 9 се додава нова точка 
10 која гласи: „Заостанати обврски од 2009 година ” во 
износ од „6.500.000,00”. 

 
II 

Во делот III во точката 1 износот „9.500.000,00” се 
заменува со износот „3.000.000,00”.  

 
III 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр.51-3434/1                      Заменик на претседателот 

29 јуни 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                                      Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

1643. 
Врз основа на член 64 од Законот за лековите и ме-

дицинските помагала („Службен весник на Република 
Македонија” бр.106/2007), министерот за здравство до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КЛИНИЧКИТЕ ИС-
ПИТУВАЊА НА ЛЕКОВИТЕ И СОДРЖИНАТА НА  

ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
 

Член 1 
Вo Правилникот за начинот и постапката за кли-

ничките испитувања на лековите и содржината на до-
кументацијата („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 29/2009) во членот 14 став 3 зборот “три” 
се заменува со зборот “пет”. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 15-3873/1 
2 јули 2010 година                           Министер, 

  Скопје                                   д-р Бујар Османи, с.р. 
___________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1644. 
Врз основа на член 10 став (10) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
29/2002, 85/2003,  40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 
48/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско оси-
гурување, на седницата одржана на 25.06.2010 година, 
донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЛИКВИДНИ 
СРЕДСТВА НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Друштвото за управување со задолжителни пензи-

ски фондови задолжително одржува ликвидни средства 
во износ не помал од 10% од основната главнина на 
друштвото во случај кога средствата на задолжителни-
от пензиски фонд со кој управува друштвото се помал-
ку или еднакви  на 100.000.000 евра. 

 
Член 2 

Друштвото за управување со задолжителни пензиски 
фондови задолжително одржува ликвидни средства во из-
нос не помал од 10% од главнината  на друштвото во слу-
чај кога средствата на задолжителниот пензиски фонд со 
кој управува друштвото ќе надминат 100.000.000 евра.  

  
Член 3 

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката за утврдување на процентот на ликвид-
ни средства на друштво за управување со задолжител-
ни пензиски фондови (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 138/2008). 

 
Член 4 

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

 
      Бр.02-1274/4                           Претседател 
25 јуни 2010 година                        на Управниот одбор, 

    Скопје                              Анета Димовска, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1645. 
Врз основа на член 9, 10 став 1, член 7 став 3 од За-

конот за Советот на јавните обвинители на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2007) и 
член 50 од Законот за јавното обвинителство („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 150/2007), Советот на јавните 
обвинители на одржаната шеесет и трета седница на 
2.07.2010 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
Член 1 

На избраните членови на Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија, им мирува функција-
та јавен обвинител. 

По истекот на мандатот членовите на Советот, про-
должуваат да ја вршат функцијата јавен обвинител со 
траен мандат во: 

Г-дин Коста Петровски во Јавното обвинителство 
на Република Македонија. 

Г-ѓа Елена Гошева во Вишото јавно обвинителство 
Скопје.  

Г-дин Кире Секуловски во Вишото јавно обвини-
телство Битола. 

Г-дин д-р Тодор Витларов во Вишото јавно обвини-
телство Штип. 

Г-дин Момир Маричиќ во Вишото јавно обвини-
телство Скопје. 

Г-дин Костадин Кизов во Основното јавно обвини-
телство Кичево. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесува-
њето. 

 
    А.бр. 169-2/10                   Совет на Јавни обвинители 
2 јули 2010 година              на Република Македонија 
        Скопје                              Претседател, 
                                      Елена Гошева, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1646. 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите 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 и 92/09), Министерс-
твото за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

  
Просечната месечна плата по работник за месец  

jуни 2010 година неможе да изнесува помалку од утвр-
дената на ниво на оддел и тоа: 

Оддел. Назив на одделот Износ 
01. Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни дејности 9.676 
02. Шумарство, искористување на шуми 

и соодветни услужни  дејности 13.391 
05. Улов на риба, одгледување на риби и 

услужни активности во рибарството 9.054 
10. Вадење на камен, јаглен и лигнит, 

вадење на тресет 17.020 
13. Вадење на руди на метал 16.823 
14. Вадење на други руди и камен 14.439 
15. Производство на прехранбени про-

изводи и пијалоци 12.745 
16. Производство на тутунски произво-

ди и ферментација на тутун 12.692 
17. Производство на текстилни ткаенини 7.064 
18. Производство на облека; доработка 

и боење на крзно 6.923 
19. Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 6.714 

20. Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 7.206 

21. Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија  13.543 

22. Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на  снимени медиуми 

  
14.225 

23. Производство на кокс, деривати на 
нафта и  нуклеарно гориво 

  
23.605 

24. Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 

  
21.119 

25. Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 

  
8.776 

26. Производство на производи од дру-
ги неметални минерали  15.541 

27. Производство на основни метали  13.962 
28. Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди  12.284 

29. Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место   11.018 

30. Производство на канцелариски ма-
шини и компјутери    18.115 

31.  Производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати на друго 
место   11.895 

32. Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати     8.627 

33. Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 

  
21.579 
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34. Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки     9.147 

35. Производство на други сообраќајни 
средства 

  
16.369 

36.  Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место       8.237 

37. Рециклажа      8.680 
40. Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
  

26.481 
41.  Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 
  

13.250 
45. Градежништво 10.961 
50. Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

  
18.645 

51. Трговија на големо и посредничка 
трговија,  освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 

  
16.173 

52. Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; попра-
вка на предмети за лична употреба и 
за домаќинствата 

  
9.919 

55. Хотели и ресторани 10.351 
60.  Копнен сообраќај, цевоводен транс-

порт 
  

13.783 
62. Воздушен сообраќај 34.441 
63.  Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 

  
21.509 

64. Поштенски активности и телекому-
никации 

  
22.587 

65. Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 

  
26.859 

66. Осигурување и реосигурување,  пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 

  
28.698 

67. Помошни активности во финанси-
ското посредување 

  
32.364 

70. Активности во врска со недвижен 
имот 18.960 

71.  Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и  за дома-
ќинствата 

  
11.603 

72. Компјутерски и сродни активности 22.610 
73. Истражување и развој 18.679 
74. Други деловни активности 12.744 
75. Јавна управа и одбрана; задолжител-

на социјална заштита 18.415 
80.  Образование 15.776 
85. Здравство и социјална работа 15.753 

90. Отстранување на отпадни води и ѓу-
бре, санитарни и  слични активности 

  
12.693 

91. Дејност на организации врз база на 
зачленување  

  
20.447 

92. Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

  
13.067 

93. Други услужни дејности 8.848 
 
Месечно даночно ослободување  7.035                                                
 
                                                      Министер, 
                                                   Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
1647. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 
159/2008), Државниот завод за статистика го утврдува 
и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО  НА  ИНДЕКСОТ  

НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2010 ГОДИНА 

 
Индексот на трошоците на животот во Република 

Македонија во првото полугодие од 2010 година (пери-
од: јануари-јуни 2010 година), во однос на второто по-
лугодие од 2009 година (период: јули-декември 2009 
година), е повисок за 2,0%. 

 
                             Заменик на директорот, 
                            м-р Анита Стамнова, с.р. 

__________ 
1648. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 
159/2008), Државниот завод за статистика го утврдува 
и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО  НА  ИНДЕКСОТ  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2010 ГОДИНА 

 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-јуни 2010 година, во однос на 
просечните цените на мало во 2009 година, е повисок 
за 2,2%. 

 
                              Заменик на директорот, 
                            м-р Анита Стамнова, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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