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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2296. 

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 

30/2016 и 178/2016), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“  

– ПРОБИШТИП 

1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на Државниот студентски дом „Доне Бо-

жинов“ – Пробиштип, се именуваат: 

- Јулијана Маркова 

- Љупка Јаневска 

- Силвана Герова. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-4538/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2297. 

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Влада-

та на Република Македонија (,,Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 

и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 15.8.2017 година,  донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И  

ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2017 ГОДИНА 

  

I 

Во Програмата за конкурентност, иновации и прет-

приемништво за 2017 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 192/16) во Делот I, став 1  во 

воведната реченица зборовите:  „11.990.000,00 (единае-

сет милиони и деветстотини и деведесет илјади) дена-

ри“, се заменуваат со зборовите: „21.990.000,00  (двае-

сет и еден милион и деветстотини и деведесет илјади ) 

денари“ . 

Во алинејата 1 зборовите: „8.890.000,00 (осум 

милиони и осумстотини и деведесет илјади) денари“, 

се заменуваат со зборовите: „18.890.000,00 (осумнае-

сет милиони и осумстотини и деведесет илјади) де-

нари“. 

 

II 

Во Делот II,  точка А,  став 1 во воведната реченица 

зборовите:  „8.890.000,00 (осум милиони и осумстоти-

ни и деведесет илјади) денари“, се заменуваат со зборо-

вите: „ 18.890.000,00 (осумнаесет милиони и осумсто-

тини и деведесет илјади) денари“. 

Во МЕРКАТА 1  износот„2.510.000  “ се заменува 

со износот: „3.010.000,00 “ 

Во точката 1.2. во ставот 1 износот„ 910.000,00 “ се 

заменува со износот  „1.410.000,00 “. 

 Во ставот 2 износот„ 150.000,00 “ се заменува со 

износот„200.000,00 “. 

По МЕРКАТА 1 се додава нова МЕРКА 1-а која 

гласи: 

„МЕРКА 1-а.  Финансиска поддршка за микро, ма-

ли и средни претпријатија во вкупен износ од 

6.900.000,00 денари.  

Предмет на мерката е субвенционирање на микро, 

мали и средни претпријатија основани од државјани на 

Република Македонија, кои вработуваат над три лица 

преку субвенционирање на 70% од докажаните трошо-

ци но не повеќе од 300.000,00 денари, направени за 

следните  намени:  

- Набавка на опрема и алати;  

-Дизајн на производ и изработка на визуелен иден-

титет на производот/услугата , веб страна, дизајн на ло-

готип, рекламен материјал (70% од докажаните тро-

шоци, но не повеќе од 60.000,00 денари) и 

- Учество на домашни саеми во текот на 2017 годи-

на (70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 

40.000,00 денари).“ 

Во МЕРКАТА 5 износот: „ 1.400.000  “ се заменува 

со износот: „2.200.000,“. 

МЕРКАТА 6 се менува и гласи : 

„Кофинансирање на проекти за развој и поддршка 

на МСП и промоција на претприемништвото во Репуб-

лика Македонија во вкупен износ од 3.000.000,00 де-

нари.  

Предмет на мерката е кофинансирање на проек-

ти на фондации, здруженија на граѓани, стопански 

комори и организации на работодавачи кои се одне-

суваат на развој и поддршка на  МСП како и проек-

ти за промоција на претприемништвото во Репуб-

лика Македонија. Максималниот износ на кофинан-

сирање на трошоците по проект изнесува 

200.000,00 денари.  

Финансиската поддршка се однесува за следните 

видови на проекти:  

- Промоција и обуки за алтернативни извори на фи-

нансирање на МСП (бизнис ангели, франшизинг, фак-

торинг); 

- Промоција и обуки за социјално претприемниш-

тво; 

- Промоција, обуки и форуми за  женско претпри-

емништво;  

- Б2Б средби;  

- Вмрежување  и  

- Промотивни активности  (организирање на саеми 

и манифестации).“ 

Во МЕРКАТА 7, во ставот 2 по бројот „4“ сврзни-

кот „и“ се заменува со запирка,  а по бројот „ 5 “ се до-

даваат зборовите: „ и 6“. 

Во ставот 3 по бројот „5“ сврзникот „и“ се заменува 

со запирка,  а по бројот „ 6 “ се додаваат зборовите: „и 

7“. 
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III 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4829/1 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

2298. 

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основно-

то образование („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 

6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 

145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), министерот за образова-

ние и наука донесе 

 

К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2017/2018 

ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ  УЧИЛИШТА 

 

Член 1 

 Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година во основните училишта согласно 

програмските целини во наставната година: полугодие, 

други форми на воспитно образовна дејност и ученич-

ки одмор за учебната 2017/2018 година. 

 

Член 2 

Учебната година во основните училишта почнува 

на 1 септември 2017 година, а завршува на 31 август 

2018 година. 

Наставната година започнува на 4 септември 2017 

година и завршува на 8 јуни 2018 година. 

 

Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 

и II полугодие.  

Првото полугодие започнува на 4 септември 2017 

година и завршува на 29 декември 2017 година.  

Второто полугодие започнува на 22 јануари 2018 

година и завршува на 8 јуни 2018 година. 

 

Член 4 

Во текот на учебната година учениците користат 

зимски и летен одмор. 

Зимскиот одмор започнува на 30 декември 2017 го-

дина и завршува на 21 јануари 2018 година. 

Летниот одмор започнува на 9 јуни 2018 година и 

завршува на 31 август 2018 година. 

 

Член 5 

Основните училишта во времето од 11 јуни до 18 

јуни 2018 година организираат дополнителна настава, 

поправни испити и одделенски испити, а од 14 август 

до 20 август 2018 година организираат подготвителна 

настава, консултации и други форми на помош за уче-

ниците кои треба да полагаат поправни испити и одде-

ленски испити и ги спроведуваат истите. 

Член 6 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работнa недела.  

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во следните саботи: 

- 16 септември 2017 година со распоред на часови 

од понеделник; 

- 11 ноември 2017 година со распоред на часови од 

среда, 

- 17 март 2018 година со распоред на часови од пе-

ток и 

- 14 април 2018 година со распоред на часови од пе-

ток. 

Член 7 

Во текот на наставната година во основните учи-

лишта се остваруваат 180 наставни денови. 

 

Член 8 

На денот на училиштето се организираат културни, 

спортски и други манифестации. 

Традиционалниот ден на просветата за припадни-

ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-

чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-

рање на културни и други манифестации.     

 

Член  9 

Работните деновите кога се изведуваат ученичките 

екскурзии, денот на училиштето и традиционалниот 

ден на просветата за припадниците на заедниците кои 

следат настава на јазик различен од македонскиот ја-

зик, се наставни денови кога се изведуваат посебни 

програми. 

 

Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на 

учебната 2016/2017 година во основните училишта 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

154/16). 

 

Член 11 

Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 сеп-

тември 2017 година. 

 

Бр. 20-9963/2 Министер за образование 

16 август 2017 година и наука, 

Скопје Рената Дескоска, с.р. 

__________ 

2299. 

Врз основа на член 23 став 3 од Законот  за средно-

то образование („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 

40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 

81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 

145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), министерот за образова-

ние и наука донесе 
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К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2017/2018 

ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

 

Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година во јавните средни училишта сог-

ласно програмските целини во наставната година: 

полугодие, други форми на воспитно образовна деј-

ност и ученички одмор за учебната 2017/2018 го-

дина. 

 

Член 2 

Учебната година во јавните средни училишта за-

почнува на 1 септември 2017 година,  а завршува на 31 

август 2018 година. 

Наставната година започнува на 4 септември 

2017 година и завршува на  8 јуни 2018 година, ос-

вен за учениците од завршната година од гимназис-

ко образование, стручно образование со четириго-

дишно и тригодишно траење на образованието, 

уметничко образование и средно стручно образова-

ние за ученици со посебни образовни потреби за 

кои редовната настава завршува на 18 мај 2018 го-

дина. 

 

Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 

и II полугодие.  

Првото полугодие  започнува  на  4  септември 2017 

година и завршува на  29 декември 2017 година.  

Второто полугодие започнува на 22 јануари 2018 

година и завршува на 8 јуни 2018 година. 

 

Член 4 

Во текот на учебната година учениците користат 

зимски и летен одмор. 

Зимскиот одмор започнува на 30 декември 2017 го-

дина и завршува на 21 јануари 2018 година. 

Летниот одмор започнува на 9 јуни 2018 година и 

завршува на 31 август 2018 година. 

 

Член 5 

За учениците од завршните години на средното об-

разование кои ќе полагаат државна матура, училишна 

матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, 

јавните средни училишта во времето од 19 мај до 29 

мај 2018 година организираат подготвителна настава, 

консултации и други форми на помош за учениците 

кои треба да полагаат поправни испити, испит на годи-

ната, дополнителни испити, испити за побрзо напреду-

вање, матурски и завршни испити. 

За учениците од завршните години на средното об-

разование кои ќе полагаат државна матура, училишна 

матура или завршен испит во августовскиот испитен 

рок, јавните средни училишта во времето од 15 јуни до 

29 јуни 2018 година организираат подготвителна нас-

тава, консултации и други форми на помош за учени-

ците кои треба да полагаат поправни испити, испит на 

годината, дополнителни испити, испити за побрзо нап-

редување, матурски и завршни испити. 

Јавните средни училишта во времето од 12 jуни 

до 20 јуни 2018 година и од 13 август до 17 август 

2018 година организираат подготвителна настава, 

консултации и други форми на помош за учениците 

кои треба да полагаат поправни испити, испит на 

годината, дополнителни испити и испити  за побрзо 

напредување. 

 

Член 6 

Екстерните испити од државната матура во гимна-

зиското образование во јунскиот испитен рок се спро-

ведуваат во следниве термини: 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 2 јуни 2018 година со почеток 

во 10 часот; 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 9 ју-

ни 2018 година со почеток во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија 

на 11 јуни 2018 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 13 јуни 2018 година со почеток во 

10 часот. 

За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во гимназиското образование или од 

оправдани причини не полагале државна матура или 

дел од државната матура во гимназиското образование 

во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен 

рок во август во следните термини: 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 13 август 2018 година со поче-

ток во 10 часот; 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 14 

август 2018 година со почеток во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија 

на 15 август 2018 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 16 август 2018 година со почеток 

во 10 часот. 

Екстерните испити од државната матура во умет-

ничкото образование во јунскиот испитен рок се спро-

ведуваат во следниве термини: 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 2 јуни 2018 година со почеток 

во 10 часот; 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 9 ју-

ни 2018 година со почеток во 10 часот; 

- историја, филозофија, односно естетика на 11 јуни 

2018 година со почеток во 10 часот. 

За учениците од став 3 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во уметничко образование или од 

оправдани причини не полагале државна матура или 

дел од државната матура во уметничко образование во 

јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок 

во август во следните термини: 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 13 август 2018 година со поче-

ток во 10 часот; 
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- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 14 

август 2018 година со почеток во 10 часот; 

- историја, филозофија, односно естетика на 15 ав-

густ 2018 година со почеток во 10 часот. 

Екстерните испити од државната матура во четири-

годишното стручно образование во јунскиот испитен 

рок се спроведуваат во следниве термини: 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 2 јуни 2018 година со почеток 

во 10 часот; 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 9 ју-

ни 2018 година со почеток во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 11 

јуни 2018 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 13 јуни 2018 година со почеток во 

10 часот. 

За учениците од став 5 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во четиригодишното стручно обра-

зование или од оправдани причини не полагале држав-

на матура или дел од државната матура во четириго-

дишното стручно образование во јунскиот испитен 

рок, се организира втор испитен рок во август во след-

ните термини: 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 13 август 2018 година со поче-

ток во 10 часот; 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 14 

август 2018 година со почеток во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 15 

август 2018 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 16 август 2018 година со почеток 

во 10 часот. 

Интерните испити од изборниот дел на државната 

матура се спроведуваат во термини утврдени од учи-

лишната матурска комисија на предлог на соодветните 

училишни предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во периодот од 15 јуни до 

29 јуни 2018 година и   

- во августовскиот испитен рок во периодот од 20 

август до 24 август 2018 година. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача за 

учениците од гимназиско и средно стручно образова-

ние се реализира во периодот од 14 март до 25 април 

2018 година и од 20 август до 24 август 2018 година. 

Презентација и одбрана на проектна задача за уче-

ниците од средното уметничко образование се реализи-

ра во периодот од 14 март до 16 мај 2018 година и од 

20 август до 24 август 2018 година. 

 

Член 7 

Училишната матура во гимназиското образование, 

училишната матура во уметничкото образование и зав-

ршниот испит во четиригодишното стручно образова-

ние се спроведуваат во два испитни рока, и тоа јуни и 

август. 

Во јунскиот испитен рок:  

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и ли-

тература) на 12 јуни 2018 година со почеток во 9 часот. 

Во августовскиот испитен рок: 

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и 

литература) на 17 август 2018 година со почеток во 9 

часот.  

Испитот од изборниот дел на училишната матура 

во гимназиското и во уметничкото образование, испи-

тот од изборниот дел на завршниот испит во четириго-

дишното стручно образование и проектната задача се 

спроведуваат во термини утврдени од училишната ма-

турска комисија на предлог на соодветните училишни 

предметни комисии, и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во времето од 15 јуни до 

29 јуни 2018 година и   

- во августовскиот испитен рок во времето од 20 ав-

густ до 24 август 2018 година. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача за 

учениците од гимназиско и средно стручно образова-

ние се реализира во периодот од 14 март до 25 април 

2018 година и од 20 август до 24 август 2018 година. 

Презентација и одбрана на проектна задача за уче-

ниците од средното уметничко образование се реализи-

ра во периодот од 14 март до 16 мај 2018 година годи-

на и од 20 август до 24 август 2018 година. 

 

Член 8 

Завршниот испит во тригодишното стручно образо-

вание се спроведува во три испитни рока, и тоа јуни, 

август и јануари. 

Во јунскиот рок:  

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 12 

јуни 2018 година со почеток во 9 часот.  

Во августовскиот рок: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 17 

август 2018 година со почеток во 9 часот. 

Во јануарскиот рок- за време на зимскиот одмор на 

учениците. 

Индивидуалната практична работа во тригодишно-

то стручно образование се спроведува во термини ут-

врдени од училишната матурска комисија на предлог 

на соодветните училишни предметни комисии. 

 

Член 9 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работна недела. 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во следните саботи: 

- 16 септември 2017 година со распоред на часови 

од понеделник; 

- 11 ноември 2017 година со распоред на часови од 

среда, 

- 17 март 2018 година со распоред на часови од пе-

ток и 

- 14 април 2018 година со распоред на часови од пе-

ток. 
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Член 10 

Во текот на наставната година во јавните средни 

училишта во завршната година на образованието се ос-

тваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите оста-

нати години на образование се остваруваат најмалку 

180 наставни денови. 

 

Член 11 

На денот на училиштето се организираат културни, 

спортски и други манифестации. 

Традиционалниот ден на просветата за припадни-

ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-

чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-

рање на културни и други манифестации. 

 

Член 12 

Работните денови кога се изведуваат ученичките 

екскурзии, денот на училиштето и традиционалниот 

ден на просветата за припадниците на заедниците кои 

следат настава на јазик различен од македонскиот ја-

зик, се наставни денови кога се изведуваат посебни 

програми. 

 

Член 13 

Феријалната практика се остварува во зависност од 

специфичноста на образовниот профил и се изведува за 

време на летниот одмор на учениците. 

 

Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престануваат да важи Календарот за организација на 

учебната 2016/2017 година во јавните средни училишта 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

154/16). 

 

Член 15 

Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од                 

1 септември 2017 година. 

 

Бр. 20-9964/2 Министер за образование 

16 август 2017 година и наука, 

Скопје Рената Дескоска, с.р. 

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

2300. 

Врз основа на член 31 став (2) точка 1, а во врска со 

членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 

став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 

155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 

14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16, 142/16 и 

67/17), Државната изборна комисија на седницата од-

ржана на 21.8.2017 годинa, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ  

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

 

I. Во одлуките за формирање на општинските из-

борни комисии, број 08-1304/1 од 28.4.2016 година, об-

јавени во „Службен весник на Република Македонија“ 

број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 

6.5.2016 година, објавена во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 89 од 9.5.2016 година, број 

08-1304/5 од 10.5.2016 година, објавена во „Службен 

весник на Република Македонија“ број 92 од 11.5.2017 

година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена 

во „Службен весник на Република Македонија“ број 

198 од 29.10.2016 година,  број 08-2788/3 од 3.11.2016 

година, објавена во „Службен весник на Република 

Македонија“ број 201 од 4.11.2016 година, број 08-

2788/5 од 9.11.2016 година, објавена во „Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 203 од 10.11.2016 

година, број 08-2788/7 од 14.11.2016 година, објавена 

во „Службен весник на Република Македонија“ број 

204 од 14.11.2016 година,  број 08-2788/9 од 22.11.2016 

година, објавена во „Службен весник на Република 

Македонија“ број 207 од 22.11.2016 година, број 08-

2788/11 од 28.11.2016 година, објавена во „Службен 

весник на Република Македонија“ број 210 од 

28.11.2016 година, број 08-2788/13 од 8.12.2016 година, 

објавена во „Службен весник на Република Македони-

ја“ број 08-2788/13 од 8.12.2016 година и број 08-

1608/1 од 18.8.2017 година, објавена во „Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 113 од 18.8.2017 

година, Државната изборна комисија решавајќи по 

поднесените барања за неприфаќање за извршување на 

должноста претседател, заменик претседател, член или 

заменик член во општинските изборни комисии поради 

здравствени или семејни причини, ги изврши следните 

измени и дополнувања:  

1. Во составот на Општинската изборна комисија 

ЧУЧЕР–САНДЕВО, заменик членот НАТАША КАРО-

ЧЕВСКА вработена во Министерство за финансии  СЕ 

РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ЈАСМИНА ПРШЕВ-

СКА–ИЛИЕВСКА, вработена во Министерство за фи-

нансии Управа за јавни приходи.  

2. Во составот на Општинската изборна комисија  

КАВАДАРЦИ, заменик членот СЛАВИЦА КУЗМА-

НОВСКА вработена во Секретаријат за европски пра-

шања СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ЖИВКА ГУРЕВА 

вработена во Министерство за финансии Управа за јав-

ни приходи. 

3. Во составот на Општинската изборна комисија 

КРАТОВО, заменик претседателот АНДРЕЈА ПОСТО-

ЛОВСКИ вработен во Агенција за храна и ветеринар-

ство СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик претседател се избира АНТОНИО 

НАСЕВСКИ вработен во Министерство за финансии 

Управа за јавни приходи.                               
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4. Во составот на Општинската изборна комисија 

МАВРОВО И РОСТУША, претседателот БИЛЈАНА 

ЈАНЕВСКА вработена во Министерство за финансии 

Управа за јавни приходи СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов претседател се избира ЗОРИЦА ЈОСИ-

ФОСКА-МЕРЏАНОСКА вработена во Министерство 

за финансии. 

5. Во составот на Општинската изборна комисија 

ЧАИР, претседателот ЕЉМЕДИНА ЉУТА вработена 

во Државен инспекторат за труд СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов претседател се избира ЏЕМИЉ ИДРИЗИ 

вработен во Општина Чаир. 

                              

II. Одлуката број 08-1608/1 од 18.8.2017 година за 

изменување и дополнување на одлуките за формирање 

на општинските изборни комисии во точка 12 во делот 

за избор на БОРЧЕ ПАНОВ за заменик претседател на 

ОИК РАДОВИШ, СЕ УКИНУВА. 

За нов заменик претседател на ОИК РАДОВИШ се 

избира КОСТА МИТЕВ вработен во Општина Радо-

виш. 

 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“ и на интернет страницата на Државна 

изборна комисија. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 

за член на  општинска  изборна комисија може да под-

несе барање за изземање до Државна изборна комисија, 

во рок од 48 часа од денот на нејзинo објавување во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

Доставување на барање за изземање по пошта не е 

дозволено. 

 

Бр. 08-1608/3 Државна изборна комисија 

22 август 2017 година Претседател,  

Скопје Александар  Чичаковски, с.р. 

__________ 

2301. 

Врз основа на член 31 став (2) точка 1, а во врска со 

членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и 

(2) од Изборниот законик („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 

163/08, 44/2011, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 

14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16 

и  67/17), Државната изборна комисија на седницата 

одржана на 21.8.2017 година, во состав: Александар 

Чичаковски, Претседател, Реџеп Прекопуца, Потпрет-

седател и членовите Атанас Урумов, Сашо Срцев, Сил-

вана Бонева, Субхи Јакупи, Бедредин Ибраими, Виоле-

та Дума и Игор Милев,  ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  

НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Се формира изборна комисија на ГРАД СКОПЈЕ со 

седиште во  ГРАД СКОПЈЕ: 

Зa Претседател на  Изборната комисија на ГРАД 

СКОПЈЕ се избира: 

1. ДАНИЕЛА БОЧВАРСКА, вработена во ПРЕТ-

СЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За Заменик Претседател на  Изборната комисија на 

ГРАД СКОПЈЕ се избира: 

1. ФЕРАТ ИБИШ,  вработен во ВЛАДА НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 

За членови на Изборната комисија на ГРАД СКОП-

ЈЕ  се избираат: 

1. МЕРИ СИЛЈАНОСКА, вработена во ДРЖАВЕН 

АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2. МЕТОДИЈА ТАНЕВСКИ, вработен  во МИНИС-

ТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3. МУСА СМАИЛЈИ, вработен во ВЛАДА НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 

4. ЕЛВИРА БЕЉУЛИ, вработена  во  ДРЖАВЕН 

ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ. 

За Заменик членови  на  Изборна комисија на ГРАД 

СКОПЈЕ се избираат: 

1. ВИОЛЕТА СТЕФАНОВСКА, вработена  во МИ-

НИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

2. БУЈАР ЖУТА,, вработен во МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ФИНАНСИИ УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

3. АНДРИЈАНА ЈАНКУЛОВСКА–АНГЕЛОВСКА, 

вработена  во  АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 

4. БОРИС НАСТОВ, вработен во МИНИСТЕР-

СТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“ и на интернет страницата на Државна из-

борна комисија. 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за именување претседател, 

членови и нивни заменици на Изборната комисија на 

Град Скопје број 07-848/1 од 19.6.2012 година  објаве-

на во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 

77/2012, како и Одлуката за изменување и дополнува-

ње на одлуката за именување претседател, членови и 

нивни заменици на Изборната комисија на Град Скопје 

број  07-332/1 од 25.1.2013 година објавена во „Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 

за член на Изборната  комисија на Град Скопје може да 

поднесе барање за изземање до Државна изборна коми-

сија, во рок од 48 часа од денот на нејзинo  објавување 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

Доставување на барање за изземање по пошта не е 

дозволено. 

 

Бр. 08-1678/1 Државна изборна комисија 

22 август 2017 година Претседател,  

Скопје Александар  Чичаковски, с.р. 



 Стр. 8 - Бр. 116                                                                                      23 август 2017 
 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                                contact@slvesnik.com.mk 
       
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
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