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ПРЕТЕСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
465. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Пре-
тседателот на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
 
1. ЖИВКА СЛОБОДАН ЈАНКОВА, од Струмица, 
2. ДЕЈАН ДУШКО СТОЈАНОВСКИ, од Куманово, 
3. СТЕФАН СРЕЧКО ПАВЛОВСКИ, од Скопје, 
4. ГОРДАНА ДОБРЕ ТРАЈКОВИЌ, од Куманово, 
5. ЗОРАН БОРИС ЦВЕТКОВСКИ од с.Могила. 
 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ните лица: 

1. АЛЕКСАНДАР ЈОВАН ЗМЕЈКОВСКИ од Вини-
ца, во траење од 3 месеци, 

2. ДЕЈАН ДРАГАН АЛЕКСОВ од Виница, во трае-
ње од3 месеци, 

3. ДЕЈАН БОЈАН ПЕТКОВ од Виница, во траење 
од 3 месеци, 

4. СЛАВЧО ИВАН НЕДЕЛКОВСКИ од с.Слепче-
Демир Хисар, во траење од 5 месеци. 

 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор му се за-
мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ното лице: 

1. ДЕНИС ВАНЧО ГАВРИЛОВ од Делчево, во тра-
ење од 6 месеци. 

 
IV 

Делумно се ослободува од извршување на изрече-
ната казна затвор осуденото лице: 

1. СЕВДИЉ ФЕЛЕК СУЉА од с.Чифлик-Скопје, во 
траење од 6 месеци. 

 
V 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. БУЈАМИН ЉАТИФ АБДУЛАИ од с.Мала Речи-
ца, во траење од 8 месеци, 

2.  ДАРКО ДИМЧЕ РАДЕСКИ од Скопје, во трае-
ње од 6 месеци, 

3. РЕЏЕП ЌАНИ СЕЉМАНОВСКИ од Скопје, во 
траење од 6 месеци, 

4. АВНИ ШАИП АМИДИ од с.Руница, во траење 
до 6 месеци, 

5. ЕМРУЛИ ЛАЗИМ ЏЕМАИЛИ од с.Форино, во 
траење од 9 месеци, 

6. ДАРКО ДУШКО БОЖИНОВСКИ од с.Булачани, 
во траење од 6 месеци, 

7. АДЕМ ШУКРИ АДЕМИ од с.Желино, во траење 
од 6 месеци, 

8. ДРАГИ СЛАВЕ ИЦКОВСКИ од с.Булачани, во 
траење од 6 месеци, 

9. РЕМЗИ АЈРИС ЗЕЈАДИНОВСКИ од с.Елово, во 
траење од 3 месеци, 

10. БЕЈТУЛА РАМАДАН ШАБАНОВИЌ од Кума-
ново, во траење од 1 година, 

11. РЕМЗИ ЏЕМАИЛ ХАЛИТИ од с.Средно Коња-
ри, во траење од 3 месеци. 

 
VI 

  
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-176                                        Претседател 

31 јануари 2012 година               Република Македонија, 
     Скопје                                 д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

___________ 
  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
466.       

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ,  ЗА OДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ТИРЗ РАНКОВЦЕ, КО ПЕТРАЛИ-
ЦА И КО ПСАЧА, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште, за одобру-
вање на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на ТИРЗ Ранковце, КО Петралица и КО 
Псача, општина Крива Паланка. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 51-5039/1                                         Заменик на претседателот 

20 септември 2011 година                             на Владата на Република 
          Скопје                                                        Македонија, 
                                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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467. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  28.1.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНАТА 
ПЛАСНИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користе-
њето на движни ствари (огревни дрва), со следните карактеристики:  

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општината 

Пласница. 
  

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Пласница, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кoи се даваат на трајно кори-
стење.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-8246/1-11                                Претседател на Владата 

28 јануари 2012 година                         на Република Македонија, 
   Скопје                                                                  м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
 

468. 
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македони-
ја,на седницата одржана на 17.01. 2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА СИРОВА  ВОДА ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ ОД ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ КОН КОРИСНИЦИТЕ 

 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за висината на цената на сирова вода за водоснабду-

вање од ЈП ХС "Злетовица" кон корисниците бр.0201 -1787/13 од 23.12.2011 година, донесен од Управниот 
одбор на Jавното претпријатие. 

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

 
Бр. 51-8313/1-11                                   Заменик на претседателот 

17 јануари 2012 година                                               на Владата на Република 
          Скопје                                                           Македонија, 
                                                                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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469. 

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за 
катастар на недвижности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 40/2008, 158/2010 и 51/2011) и 
член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 23.1.2012 
година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 
намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на геодетски елаборати за 
премер во функција на запишување на правата на нед-
вижностите за катастарските парцели кои се со неутвр-
дени права на сопственост, согласно проектна доку-
ментација за магистрална линија на гасоводен систем 
на Република Македонија, за приоритетен магистрален 
правец Клечовце – Битола, со крак до Струмица и пра-
вецот Скопје – Тетово – Гостивар, со можност за повр-
зување со Кичево. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 51-8554/1-11               Заменик на претседателот 

23 јануари 2012 година           на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
470. 

Врз основа на член 89 став 2 од Законот за вработу-
вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97, 
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 
50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010 
и 51/2011), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И  ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР  НА АГЕНЦИЈАТА  ЗА ВРА- 
БОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Душан Пекриќ  се разрешува од должноста член 

на  Управниот одбор на Агенцијата за вработување на 
Република Македонија.  

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
вработување на Република Македонија се именува 
Влатко Стојкоски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ .  

Бр. 23-141/1                         Претседател на Владата 
9 јануари 2012 година            на Република Македонија, 

   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

471. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 го-
дина, донесе  

Р  Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ  

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУМИЦА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица 
се разрешуваат: 

претставниците на основачот 
- Сашо Динев 
- Миле Ристов  
- Шенол Амедов 
од Советот на општината 
- Ѓорѓи Стојков 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Душан Димитриовски. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Струмица се име-
нуваат: 

претставници на основачот 
- Фросина Атанасова 
- Билјана Темелкова 
- Александар Танев 
од Советот на општината 
- Ристо Ангелов. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-144/1                        Претседател на Владата 

9 јануари 2012 година           на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
472. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА - БАЊА БАНСКО,  СТРУМИЦА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈУ Завод за заштита и 
рехабилитација - Бања Банско,  Струмица се разрешу-
ваат: 

- Васе Ѓоргиев 
- Зоран Пакетов 
- Љубица Ангелова. 
2. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација 
- Бања Банско, Струмица,  се именуваат: 

- Зуле Стојанова 
- Жан Дрвошанов  
- Танкица Коцева.  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-154/1                        Претседател на Владата 

9 јануари 2012 година           на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 
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473. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН  

ЗАВОД – ДЕМИР КАПИЈА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Специјален завод – Демир Капија се разрешуваат: 
претставниците на основачот 
- Петар Мојсов  
- Зоран Стојанов 
од редот на стручните работници во Установата 
- Петре Николов  
- Менка Ѓорева. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Специјален 

завод – Демир Капија се именуваат: 
претставници на основачот 
- Јулијана Гацева 
- Евгенија Иванов 
- Миа Кичукова 
од редот на стручните работници во Установата 
- Аспарух Ѓорев. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-155/1                        Претседател на Владата 

9 јануари 2012 година           на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
474. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ  ОДБОР НА ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА  

И МАЛИ ДЕЦА – БИТОЛА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Дом за доенчиња и мали деца – Битола се разрешуваат: 
претставниците на основачот  
- Мирјана Марковска 
- Билјана Дејановска  
- Николче Тасевски 
од редот на стручните работници во Установата 
- Мери Ангелова  
- Душан Стојановски. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за до-

енчиња и мали деца – Битола се именуваат: 
претставници на основачот 
- Пеце Милевски 
- Богдан Докулевски 
- Биљана Дамчевска- Бакиевска 
од редот на стручните работници во Установата 

- Душан Стојановски 
- Анета Талевска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-156/1                        Претседател на Владата 

9 јануари 2012 година           на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
475. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 
51/2011), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 јануари 2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ 
ДЕЦА СО ВОСПИТНО-СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ 

-СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор од 

редот на стручните работници на Јавната установа за 
згрижување деца со воспитно-социјални проблеми-
Скопје се разрешуваат: 

- Цветан Цветковски  
- Миронка Златановска. 
2. За членови на Управниот одбор од редот на 

стручните работници на Јавната установа за згрижува-
ње деца со воспитно-социјални проблеми-Скопје се 
именуваат: 

- Дејан Ефремов  
- Љуба Лукинова. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-157/2                         Претседател на Владата 

17 јануари 2012 година          на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
476. 

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, 88/2010, 44/2011 и 
53/2011), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ  НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ОХРИД 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 
Охрид се разрешуваат: 

- Анета Ѓоршиевска 
- Душко Иваноски. 
2. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Охрид се имену-
ваат: 

-  Борис Мијоски 
- Даниела Дојчиноска. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23-159/1                        Претседател на Владата 

9 јануари 2012 година           на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
477. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ ЦЕНТАР  ЗА  СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД  

СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа на град Скопје се разрешуваат: 

претставникот на основачот 
- Благица Велкоска 
од Советот на град Скопје 
- Загорка Гучева 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Пенка Николовска. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа на 
град Скопје се именуваат: 

претставник на основачот 
- Благица Велкоска 
од Советот на град Скопје 
- Моника Стојаноска 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Тања Мишовска Стојковска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-390/1                         Претседател на Владата 

17 јануари 2012 година          на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
478. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 го-
дина, донесе  

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово се 
разрешуваат: 

претставниците на основачот 
- Роска Николовска 

- Љубе Николовски 
од редот на стручните работници  во Центарот 
- Алија Иљаз. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Тетово се имену-
ваат: 

претставници на основачот 
- Горан Сибиновски 
- Ивица Ѓорѓески 
од редот на стручните работници  во Центарот 
- Аријета Аљија. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-391/1                         Претседател на Владата 

17 јануари 2012 година          на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
479. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 го-
дина, донесе  

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево се 
разрешуваат: 

претставниците на основачот 
- Горан Даневски 
- Слобода Јовановска 
- Дејан Стоименовски 
од редот на стручните работници  во Центарот 
- Иванчо Прчоски. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Делчево се имену-
ваат: 

претставници на основачот 
- Данка Атанасова 
- Слобода Јовановска 
- Дарко Гоцевски 
од редот на стручните работници  во Центарот 
- Горан Николовски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-392/1                         Претседател на Владата 

17 јануари 2012 година          на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
480. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 го-
дина, донесе  
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Р  Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОП-
ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  

МАКЕДОНСКИ БРОД 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Македон-
ски Брод се разрешуваат: 

претставниците на основачот 
- Драган Јаковлевски 
- Сашо Новески 
- Цена Новеска  
од редот на стручните работници  во Центарот 
- Жарко Ристески. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Македонски Брод 
се именуваат: 

претставници на основачот 
- Рената Томеска - Кузманоска 
- Слободан Максимоски 
- Милан Трајкоски 
од редот на стручните работници  во Центарот 
- Гоце Милошески. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-394/1                         Претседател на Владата 

17 јануари 2012 година          на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
481. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 го-
дина, донесе  

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Битола се 
разрешуваат: 

претставниците на основачот 
- Ленче Пенев 
- Мирјана Велеска 
- Билјана Митревска 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Павлина Коловска. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Битола се имену-
ваат: 

претставници на основачот 
- Зоран Бабинкостов 
- Иванчо Марковски 
- Александра Бујчевска 
од редот на стручните работници во Центарот 
 м-р Загорка Димовска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23-395/1                         Претседател на Владата 

17 јануари 2012 година          на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
482. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 го-
дина, донесе  

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КИЧЕВО 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Кичево се 
разрешуваат: 

претставниците на основачот 
- Синадин Илиоски 
- Спиро Китаноски  
од редот на стручните работници во Центарот 
- Шабан Рушити. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Кичево се имену-
ваат: 

претставници на основачот 
- Ирена Ололоска 
- Спиро Китаноски  
од редот на стручните работници во Центарот 
- Шабан Рушити. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-396/1                         Претседател на Владата 

17 јануари 2012 година          на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
483. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ  ЦЕНТАР  ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СВЕТИ  

НИКОЛЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Ни-
коле се разрешуваат: 
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претставникот на основачот 
- Марјан Станојковски 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Светланка Ангелова. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Свети Николе се 
именуваат: 

претставник на основачот 
- Марјан Станојковски 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Светланка Ангелова. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-399/1                         Претседател на Владата 

17 јануари 2012 година          на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
484. 

Врз основа на член 8 од Законот за основање на 
Агенција за странски инвестиции и промоција на изво-
зот на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 57/2010 и 36/2011), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 23 
јануари 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИ-
ОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИН-
ВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

странски инвестиции и промоција на извозот на Репуб-
лика Македонија се именуваат: 

- Николина Спасикова 
- Златко Антевски 
- Јасминка Васкова –Ташкова 
- Раде Кецман 
- Јордан Трајковски 
- Лирим Сулејмани. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција 
на извозот на Република Македонија на досегашните 
членови на Управниот одбор на Агенцијата им преста-
нува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-500/1                        Претседател на Владата 

23 јануари 2012 година         на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
485. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) а во врска 
со член 164 став (1) од Законот за игрите на среќа и за 
забавните игри („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 24/11, 51/11 и 148/11), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.1.2012 година, 
издаде 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во играчница (казино) се издава на 
Друштвото за производство, услуги и трговија “МУ-
СУРА ИНВЕСТМЕНТ“ ДООЕЛ експорт - импорт Стар 
Дојран за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
играчница (казино) ќе се врши во играчницата (казино) 
што се наоѓа во хотел „Ројал“ на ул. „Маршал Тито“ 
бр.17 во Стар Дојран. 

3. Во играчницата (казино), корисникот на лиценца-
та за приредување на посебните игри на среќа, ќе по-
стави 90 автомати за игри на среќа, 1 автомат за игри 
на среќа на кој истовремено учествуваат повеќе играчи 
(електронски рулет), 4 маси за американски рулет, 4 
маси за блек џек и 2 маси за медитерански покер. 

Уплатата и добивките во играчницата ќе се вршат 
во домашна или странска валута. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 520.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 260.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од  алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4 алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата е должен претходно да 
побара одобрение од Министерството за финансии за 
секоја промена на основната главнина поголема од 
20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на 
трговското друштво. 

8. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 51-8020/1-1                   Претседател на Владата 

23 јануари 2012 година         на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 
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486. 
Врз основа на член 30 став (3), (4) и (5) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23.1.2012 година, донесе 

 
Л И С Т И 

НА ЗАСЕГНАТИ И ЗАШТИТЕНИ ДИВИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА, ГАБИ, ЖИВОТНИ  
И НИВНИ ДЕЛОВИ 

 
1. ЛИСТА 1 – Засегнатите и заштитените диви видови растенија, габи, животни и нивни делови усогласена 

со меѓународен договор ратификуван од Република Македонија, а чиј промет се регулира со сертификат за 
увоз и/или извоз и/или транзит и/или повторен извоз. 
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 Стр. 22 - Бр. 15                                                                                        31 јануари 2012 
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31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 47 
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31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 53 
 
 



 Стр. 54 - Бр. 15                                                                                        31 јануари 2012 
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31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 57 
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31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 59 
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31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 61 
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31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 83 
 
 



 Стр. 84 - Бр. 15                                                                                        31 јануари 2012 
 
 



31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 85 
 
 



 Стр. 86 - Бр. 15                                                                                        31 јануари 2012 
 
 



31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 87 
 
 



 Стр. 88 - Бр. 15                                                                                        31 јануари 2012 
 
 



31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 89 
 
 



 Стр. 90 - Бр. 15                                                                                        31 јануари 2012 
 
 



31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 91 
 
 



 Стр. 92 - Бр. 15                                                                                        31 јануари 2012 
 
 



31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 93 
 
 



 Стр. 94 - Бр. 15                                                                                        31 јануари 2012 
 
 



31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 95 
 
 



 Стр. 96 - Бр. 15                                                                                        31 јануари 2012 
 
 



31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 97 
 
 



 Стр. 98 - Бр. 15                                                                                        31 јануари 2012 
 
 



31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 99 
 
 



 Стр. 100 - Бр. 15                                                                                        31 јануари 2012 
 
 



31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 101 
 
 



 Стр. 102 - Бр. 15                                                                                        31 јануари 2012 
 
 
 



31 јануари 2012  Бр. 15 - Стр. 103 
 
 

V. Овие листи се објавуваат во „Службен весник наРепублика Македонија“. 
 
      Бр. 51-7798/1-11                                                                                                  Заменик на претседателот 
23 јануари 2012 година                                                                                             на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                                        Македонија, 
                                                                                                                                    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
487. 

Врз  основа на член 56, став 2  од Законот за  рам-
номерен регионален развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.63/07), министерот за локална 
самоуправа,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ИЗБОР НА ОЦЕНУВАЧИ, ПОСТАПКА И МЕТО-
ДОЛОГИЈА  ЗА ТЕКОВНО И ЗАВРШНО ОЦЕНУВА-
ЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА  РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува изборот на оцену-

вачи и постапката и методологијата за тековно и за-
вршно оценување на проектите за регионален развој. 

 
Член 2 

За спроведување на постапката за избор на оцену-
вачи  за тековно и завршно оценување на проектите за 
регионален развој се формира комисија составена од 
претседател и два члена од редот на високи раководни 
државни службеници во Министерството за локална 
самоуправа. 

 
Член 3 

Оценувачите се избираат по пат на јавен оглас. 
Огласот за избор на оценувачи  за тековното и за-

вршното оценување на проектите за регионален развој 
го објавува Министерството за локална самоуправа, 
најдоцна 15 дена од денот на формирањето на комиси-
јата за спроведување на постапката за избор на оцену-
вачи. 

Огласот за избор на оценувачи на планските доку-
менти  содржи: 

- Назив на органот кој го распишува конкурсот,  
- Услови за избор на оценувачи,  
- Рокот за доставување на пријави; 
- Потребни документи за конкурирање и 
- Адреса на која треба да се достават пријавите. 
Огласот трае седум дена од денот на објавувањето 

и се објавува најмалку во два дневни весници, од кои 
најмалку во по еден од весниците што се издаваат на 
македонски и на албански јазик. 

 
Член 4 

Изборот на оценувачи се врши во рок од 14 дена од 
денот на завршувањето на огласот. 

   
Член 5 

Комисијата за спроведување на постапката за избор 
на оценувачи ги  разгледува сите пристигнати пријави 
по огласот. 

Пријавите доставени по огласот се разгледуваат од-
делно и се утврдува исполнетоста на потребните усло-
ви и комплетноста на документите доставени во при-
лог на пријавата. 

Пријавата на кандидатот кој не ги исполнува усло-
вите за избор на оценувач или нема доставено комплет-
на документација, не се  разгледува во понатамошната 
постапка. 

Комисијата води записник за својата работа во кој 
се внесуваат податоците за доставените пријави, комп-
летноста на документите доставени во прилог на прија-
вата,  бодирањето на кандидатите и други податоци од 
значење за спроведување на постапката за избор на 
оценувачи.  

 
Член 6 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите утврдени 
за изборот на оценувачи се бодираат на следниот на-
чин:  

а) Степен на образование: 
    - Високо образование   -  2 бода 
    - Магистер на науки     -  4 бодови 
    - Доктор на науки         -  6 бодови 
 
б) Раководење со  реализација на проекти:  
      - проекти од нацонално значење      3 бодови 
      - проекти од регинално значење       2 бодови 
      - проекти од локално значење           1 бодови. 
 
 в) Учество во реализација на проекти – 1 бод 
   
Врз основа на бодовите, се подготвува бодовна ли-

ста за кандидатите. 
Се избира оној кандидат кој добил најмногу бодови.  
 

Член 7 
При бодирањето на условот – раководење со  реа-

лизација на проекти се бодираат до 3 раководења со 
проекти. 

При бодирањето на условот – учество во реализа-
ција на проекти  проекти  се бодираат до 5 учества во 
реализација на проекти. 

 
Член 8 

Врз основа на добиениот број бодови, Комисијата 
за спроведување на 

постапката за избор на оценувачи за тековно и за-
вршно оценување на проектите за регионален развој 
подготвува бодовна листа на кандидатите, врз основа 
на која се донесува одлука за избор на оценувачи од 
страна на министерот за локална самоуправа.  

За оценувачи се избираат кандидатите кои добиле 
најмногу бодови.  

  
Член 9 

Тековното и завршното оценување на проектите за 
регионален развој: проекти за развој на планските ре-
гиони, проекти за развој на подрачја со специфични 
развојни подрачја и проекти за развој на селата ( во на-
тамошниот текст: проекти) го спроведуваат четворица 
оценувачи од кои еден е координатор на оценувањето 
(во натамошниот текст: координатор). 

 
Член 10 

Тековното оценување се состои од: 
- оценување на целисходноста на користењето на 

средствата, 
- оценување на почитувањето на временската дина-

мика за реализација на предвидените активности; 
- оценување на ефектите од реализацијата на пред-

видените активности и 
- подготовка на извештај за тековно оценување. 
 

Член 11 
Тековното  оценување на проектите се врши врз ос-

нова на: 
- Апликациониот формулар и дополнителните до-

кументи на апликациониот формулар; 
- Извештаите за реализација на проектите за развој 

на планските региони, подготвени од страна на центри-
те за развој на планските региони и доставени до Биро-
то за регионален развој, согласно член 46 став 2 од За-
конот за рамномерен регионален развој („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.63/07); 

- Извештаите за реализација на проектите за развој 
на подрачјата со специфични развојни потреби и развој 
на селата, подготвени од носителите на проектите и до-
ставени до Бирото за регионален развој, согласно член 
46 став 3 од Законот за рамномерен регионален развој 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
63/07) и 
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- Верификацијата на извештаите од алинеите 2 и 3 
на овој член дадена од Бирото за регионален развој врз 
основа на предходно извршен увид во фактичката со-
стојба. 

 
 

Член 12 
Секој оценувач врз основа на расположливите до-

кументи како извори на информации за тековно оцену-
вање на проектот  подготвува оценка на целисходноста 
на користењето на средствата. 

За оценувањето на целисходноста на користењето 
на средствата, носителот на проектот еден месец пред 
отпочнувањето на тековното оценување, пополнува 
Формулар за известување за целисходноста на користе-
њето на средствата, кој е даден во Прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

Предмет на оценување е секоја одделна активност, 
чиешто завршување е предвидено до моментот на оце-
нувањето. 

Оценувањето се врши по следниве категории: 
- вид на употребени материјални средства; 
- број на употребени единици од соодветниот вид 

на материјалните средства; 
- цена на чинење по единица; 
- вкупна цена на чинење на употребените матери-

јални средства;; 
- вид на услуга; 
- број на единици на услуги, изразени во обем или 

време; 
- цена на чинење по единица од услугата; 
- вкупна цена на чинење на остварената услуга; 
- вид на ангажман на одредени лица; 
- број на работни денови; 
- цена на чинење по работен ден; 
- вкупна цена на чинење на работните денови. 
Критериум за оценување на категориите од ставот 3 

на овој член е степенот на отстапување на она што е 
реализирано во однос на она што е планирано.  

При оценувањето се наведуваат констатираните со-
стојби за секоја активност одделно и се дава квантита-
тивна оценка, која може да биде: 

0 – ако при преземањето на активноста, средствата 
воопшто не се целисходно користени;  

3 - ако при преземањето на активноста, средствата 
не се делумно целисходно користени и 

5 - ако при преземањето на активноста, средствата 
се целисходно користени. 

Оценката од ставот 1 на овој член, ги содржи: 
- оценките на целисходноста во користењето на 

средствата по одделна активност, подготвени според 
ставот 3 од овој член; 

- генерална описна оценка за отстапување на она 
што е планирано во проектот во однос на она што е ре-
ализирано, со наведување на отстапувањата и 

- квантитативна оценка на целисходноста во кори-
стењето на средствата во однос на целиот проект, врз 
основа на скалата на оценување, содржана во ставот 5 
на овој член. 

Координаторот ги  синтетизира и ускладува оцен-
ките на оценувачите и врз нивна основа, подготвува 
аналитичко резиме и квантитативна оценка, која прет-
ставува средна оценка од оценките кои ги имаат дадено 
оценувачите. 

 
Член 13 

Секој оценувач, врз основа на расположливите до-
кументи како извори на информации за тековно оцену-
вање на проектот, подготвува оцена на временската ди-
намика за реализација на предвидените активности во 
проектот. 

Единица на оценување се оние делови од докумен-
тите, кои претставуваат извори на информации за за-
вршно оценување, а кои ја опишуваат временската 
рамка на проектните активности. 

Се оценуваат оние активности, чиешто завршување 
е предвидено до моментот на оценувањето. 

Критериум за оценување е  разликата во периодот 
на реализацијата на одделната активност во однос на 
предвидениот период на реализација на активноста. 

Со оценката од ставот 1 на овој член се: 
- утврдува почитувањето на временската динамика 

за реализација на предвидените активности; 
- констатираат евентуалните причини за неисполну-

вањето на временската рамка, 
- констатираат евентуалните продолжувања на 

одредени рокови за реализација на активностите и 
- дава квантитативно вреднување, кое може да би-

де: 
0 - ако при реализацијата на предвидените активно-

сти, воопшто не е почитувана временската динамика; 
3 - ако при реализацијата на предвидените активно-

сти, делумно е  временската динамика и 
5 - ако при реализацијата на предвидените активно-

сти, е почитувана временската динамика. 
Координаторот ги синтетизира и ускладува оценки-

те на оценувачите и врз нивна основа, подготвува ана-
литичко резиме и квантитативна оценка, која претста-
вува средна оценка од оценките кои ги имаат дадено 
оценувачите. 

 
Член 14 

Секој оценувач, врз основа на расположливите до-
кументи како извори на информации за тековно оцену-
вање на проектот, подготвува оценка на ефектите од 
реализацијата на предвидените активности. 

Единица на оценување е секоја одделна активност, 
чиешто завршување е предвидено до моментот на оце-
нувањето.   

Категорииите за оценување, зависат од видот на ре-
зултатот кој се очекува да се постигне. 

Основни категории за оценка се: 
- обемот на постигнатото и 
- квалитетот на постигнатото   
Критериум за оценување на категоријата од алинеа 

1 став 4 од овој член е степенот на отстапување на она 
што е постигнато со реализираната активност во однос 
на она што е планирано, утврдено преку квантитативни 
индикатори. 

Критериуми за оценување на категоријата од али-
неа 2 став 4 од овој член е степенот на отстапување на 
она што е постигнато со реализираната активност во 
однос на она што е планирано, утврдено преку квали-
тативни индикатори.    

При оценувањето се наведуваат констатираните со-
стојби за секоја активност одделно и се дава квантита-
тивна оценка, која може да биде: 

0 - ако од преземената активност воопшто не се до-
биени ефекти; 

3 - ако од преземената активност се добиени делум-
ни ефекти и 

5 - ако од преземената активност се добиени очеку-
ваните ефекти. 

Оценката од ставот 1 на овој член, ги содржи: 
- оцените на ефектите од реализацијата на одделна-

та предвидена активност, опишана во став 4 од овој 
член; 

- генерална описна оцена за отстапување на она 
што е реализирано во однос на она што е планирано во 
проектот, со наведување на клучните проблематични 
точки и 

- квантитативна оценка на ефектите од реализација-
та на предвидените активности, врз основа на скалата 
на оценување содржана во ставот 7  на овој член. 

Координаторот ги синтетизира и ускладува оценки-
те на оценувачите и врз нивна основа, подготвува ана-
литичко резиме и квантитативна оценка, која претста-
вува средна оценка од оценките кои ги имаат дадено 
оценувачите. 
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Член 15 
Извештајот за тековното оценување на проектите 

содржи: 
- Аналитичкото резиме и средната оценка од член 

12 став 8, член 13 став 6 и член 14 став 9 од овој пра-
вилник и 

- Генерални заклучоци и препораки. 
 

Член 16 
Фази во постапката на завршното оценување на 

проекти се: 
- оценка на целисходноста на користењето на 

средствата; 
- оценка на реализацијата на очекуваните резултати 
- оценка на исполнувањето на поставените цели; 
- оценка на општата успешност за реализирање на 

проектот и 
- подготовка на извештај за завршно оценување. 
 

Член 17 
Завршното оценување на проекти  се врши врз ос-

нова на: 
- Апликациониот формулар и дополнителните до-

кументи на апликациониот формулар; 
- Извештаите за тековно оценување на проектите; 
- Извештаите за реализација на проектите за развој 

на планските региони, подготвени од страна на центри-
те за развој на планските региони и доставени до Биро-
то за регионален развој, согласно член 46 став 2 од За-
конот за рамномерен регионален развој („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.63/07); 

- Извештаите за реализација на проектите за развој на 
подрачјата со специфични развојни потреби и развој на 
селата, подготвени од носителите на проектите и доставе-
ни до Бирото за регионален развој, согласно член 46 став 
3 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен 
весник на Република Македонија” бр.63/07) и 

- Верификацијата на извештаите од алинеите 3 и 4 
на овој член дадена од Бирото за регионален развој врз 
основа на предходно извршен увид во фактичката со-
стојба. 

 
Член 18 

Секој оценувач, врз основа на расположивите доку-
менти за завршно оценување на проекти, подготвува 
оценка на целисходноста на користењето на средства-
та. 

За оценувањето на целисходноста на користењето 
на средствата, носителот на проектот најдоцна 15 дена 
по завршувањето на проектот , пополнува Формулар за 
известување за целисходноста на користењето на 
средствата, кој е составен дел на овој правилник. 

Единица на оценување е приказот на вкупните при-
ходи и расходи по одделни ставки, кои се однесуваат 
за целиот период на реализацијата на проектот и за си-
те преземени активности.   

Оценувањето се врши по следниве категории: 
- вид на употребени материјални средства; 
- број на употребени единици од соодветниот вид 

на материјалните средства; 
- цена на чинење по единица; 
- вкупна цена на чинење на употребените матери-

јални средства; 
- вид на услуга; 
- број на единици на услуги, изразени во обем или 

време; 
- цена на чинење по единица од услугата; 
- вкупна цена на чинење на остварената услуга; 
- вид на ангажман на одредени лица; 
- број на работни денови; 
- цена на чинење по работен ден; 
- вкупна цена на чинење на работните денови 

Критериум за оценување на категориите од ставот 3 
на овој член е степенот на отстапување на она што е 
реализирано во однос на она што е планирано.  

Оценката од ставот 1 на овој член ги содржи: 
- описна оцена за отстапување на она што е плани-

рано во проектот во однос на она што е реализирано со 
наведување на отстапувањата; 

-  утврдување на извесни прелевања на средствата 
од ставка во ставка и извесни промена во временската 
динамика на трошењето на средствата во текот на реа-
лизацијата на проектот и 

- квантитативна оцена на целисходноста во кори-
стењето на средствата во однос на целиот проект, врз 
основа на скалата на оценување: 

0 - ако при реализацијата на проектот, средствата  
      воопшто не  се целисходно користени; 
3 - ако при реализацијата на проектот, средствата 
     не се    потполно целисходно користени и 
5- ако при реализацијата на проектот, средствата се 
     целисходно користени. 
Координаторот ги синтетизира и ускладува оценки-

те на оценувачите  и врз нивна основа, подготвува ана-
литичко резиме и квантитативна оценка, кој претставу-
ва средна оценка од оценките кои ги имаат дадено оце-
нувачите. 

 
Член 19 

Секој оценувач, врз основа на расположливите до-
кументи како извори на информации за тековно оцену-
ва  подготвува оцена на реализацијата на очекуваните 
резултати. 

Единица на оценување се оние делови од докумен-
тите кои содржат информации за резултатите кои се 
очекуваат од спроведувањето на проектот и постигна-
тите резултати. 

Категорииите за оценување, зависат од видот на ре-
зултатот кој се очекува да се постигне. 

Основни категории за оценка се: 
- обемот на постигнатото и 
- квалитет на постигнатото   
Критериум за оценување на категоријата од алинеа 

1 став 4 од овој член е степенот на отстапување на она 
што е постигнато со проектот во однос на она што е 
планирано, утврдено преку квантитативни индикатори. 

Критериуми за оценување на категоријата од алинеа 
2 став 4 од овој член е степенот на отстапување на она 
што е постигнато со проектот во однос на она што е пла-
нирано, утврдено преку квалитативни индикатори.    

При оценувањето се наведуваат констатираните со-
стојби и се дава квантитативна оцена, која може да би-
де: 

0- ако со реализацијата на проектот, воопшто не се 
постигнати очекуваните резултати;; 

3- ако со реализацијата на проектот, делумно се по-
стигнати очекуваните резултати;; 

5- ако со реализацијата на проектот, се постигнати 
очекуваните  резултати 

Оцената од ставот 1 на овој член, ги содржи: 
- генерална описна оцена за отстапување на она 

што е реализирано во однос на она што е планирано во 
проектот, со наведување на отстапувањата и 

- квантитативна оцена врз основа на скалата на оце-
нување содржана во ставот 7  на овој член. 

Координаторот ги синтетизира и ускладува оценки-
те на оценувачите и врз нивна основа, подготвува ана-
литичко резиме и квантитативна оценка, која претста-
вува средна оценка од оценките кои ги имаат дадено 
оценувачите. 

 
Член 20 

Координаторот, врз основа на расположивите доку-
менти за завршно оценување, подготвува оценка на ис-
полнувањето на поставените цели. 
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Единица на оценување се оние делови од докумен-
тите потребни за завршно оценување, во кои се објас-
нуваат пробленот кој треба да се надмине, целите и 
придонесот кој треба да ги има проектот. 

Категории за оценување се: 
- надминување на проблемот дефиниран во прое-

ктот и остварување на предвидените  цели; 
- придонесот на проектот во создавањето на прет-

поставки и подобрување на условите за економски раз-
вој; 

- придонесот во подобрувањето на квалитетот на 
живот и 

- придонесот на проектот во зачувувањето на жи-
вотната средина. 

Придонесот на проектот во смисла на алинеа 2 став 
3 од овој член се заснова врз оценка на очекуваните 
ефекти: за зголемување на вработеноста на локално ни-
во; зголемување на приходот на населението на локал-
но ниво; зголемување на искористувањето на ресурси-
те на локално ниво и зголемување на додадената вред-
ност на производите и услугите на локално ниво. 

Придонесот на проектот во смисла на алинеа 3 став 
3 од овој член се заснова врз оценка на очекуваните 
ефекти за: олеснување на движење и пристапност; по-
добрување на услугите за граѓаните; зголемување на 
безбедноста и сигурноста на имотот; зголемување на 
јавната хигиена и хигиената на живеење; подобрување 
на здравствените, образовните, културните, социјални-
те услуги; придонес во постигнување полова рамно-
правност и вклучување на ранливи групи и припадни-
ци на заедниците. 

Придонесот на проектот во смисла на алинеа 4 став 
3 од овој член се заснова врз оценка на очекуваните 
ефекти: за зголемена енергетска ефикасност; позитив-
ни ефекти по животната средина, заштита на природ-
ните ресурси и биодиверзитетот и искористување на 
обновливи и/или алтернативни извори на енергија. 

Критериум за оценување е степенот на промена ко-
ја настанала од моментот пред отпочнувањето на спро-
ведувањето на проектот до моментот на неговото завр-
шување. 

Оценката ги содржи: 
- опис на проблемите кои се надминати, целите кои 

се постигнати и придонесот кој го дал проектот во об-
ластите наведени во алинеите 2, 3 и 4 став 3 од овој 
член со давање на квалитативна оценка за истите и 

- квантитативна оценка на степенот на надминува-
њето на проблемот и остварувањето на предвидените 
цели, според следнава скала: 

0 - проектот воопшто не го надминал дефинираниот 
проблем и не ги 

 остварил предвидените цели; 
1 - проектот во незначителна мера го надминал де-

финираниот проблем  и не ги остварил предвидените 
цели; 

3 - проектот делумно го надминал дефинираниот 
проблем и не ги остварил предвидените цели; 

5 - проектот потполно го надминал дефинираниот 
проблем и не ги остварил предвидените цели; 

- квантитативна оценка на степенот на придонесот 
на проектот во создавањето на претпоставки и подо-
брување на условите за економски развој, според след-
нава скала: 

0- проектот воопшто не придонел  во создавање на 
претпоставки и подобрување на условите за економски 
развој во општината/општините; 

1- проектот придонел во мал обем во создавање на 
претпоставки и подобрување на условите за економски 
развој во општината/општините; 

3- проектот придонел во среден обем во создавање 
на претпоставки и подобрување на условите за економ-
ски развој во општината/општините; 

5- проектот придонел во голем обем во создавање 
на претпоставки и подобрување на условите за економ-
ски развој во општината/општините; 

- квантитативна оценка на степенот на придонесот 
на проектот во подобрувањето на квалитетот на живо-
тот, според следнава скала 

0- проектот воопшто не придонел во подобрување-
то на квалитетот на животот во општината/општините; 

1- проектот придонел во мал обем во подобрување-
то на квалитетот на животот во општината/општините; 

3- проектот придонел во среден обем во подобрувањето 
на квалитетот на животот во општината/општините; 

5- проектот придонел во голем  во подобрувањето 
на квалитетот на животот во општината/општините 

- квантитативна оценка на степенот на придонесот 
на проектот во зачувувањето на животната средина, 
според следнава скала 

0- проектот воопшто не придонел  во зачувувањето 
на животната средина во општината/општините; 

1- проектот придонел во мал обем  во зачувувањето 
на животната средина во општината/општините; 

3- проектот придонел во среден обем  во зачувува-
њето на животната средина  во општината/општините; 

5- проектот придонел во голем обем во зачувување-
то на животната средина во општината/општините 

Координаторот ги синтетизира и ускладува оценки-
те на оценувачите и врз нивна основа, подготвува ана-
литичко резиме и квантитативна оценка, која претста-
вува средна оценка од оценките кои ги имаат дадено 
оценувачите. 

 
Член 21 

Секој оценувач, врз основа на расположивите доку-
менти за завршно оценување, подготвува оценка на оп-
штата успешност за реализирање на проектот. 

Оценката се однесува на следниве категории: 
- целисходноста во користењето на средствата; 
- запазувањето на временската рамка; 
- исполнувањето на очекуваните резултати; 
- исполнувањето на проектните цели; 
- ефикасноста на  контролата во спроведувањето на 

проектот и 
- партиципативен пристап во спроведувањето на 

проектот. 
Оценката треба да содржи: 
- генерална оценка за општата успешност на реали-

зацијата на проектот, врз основа на категориите содр-
жани во ставот 2 на овој член и  

- квантитативна оценка, изразена преку следнава 
скала на оценување: 

0- проектот не е воопшто успешно реализиран; 
3- проектот е делумно успешно реализиран  
5- проектот е успешно реализиран.  
Координаторот ги синтетизира и ускладува оценки-

те на оценувачите и врз нивна основа, подготвува ана-
литичко резиме и квантитативна оценка, која претста-
вува средна оценка од оценките кои ги имаат дадено 
оценувачите. 

 
Член 22 

Извештајот зa завршно оценување на проектите со-
држи: 

- Аналитичкото резиме и средната оценка од член 
18 став 7, член 19 став 9, член 20 став 9  и член 21 став 
4 од овој правилник и 

- Генерални заклучоци и препораки. 
 

Член 23 
Овој правилник  влегува во сила наредниот ден од 

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

 
    Бр. 10-2663/1     

15 декември 2011 година                          Министер, 
         Скопје                                     Невзат Бејта, с.р. 
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488. 

Врз  основа на член 51, став 2  од Законот за  рам-
номерен регионален развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.63/07), министерот за локална 
самоуправа,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР НА ОЦЕНУВАЧИ И 
МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПЛАН-
СКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува постапката за избор 
на оценувачи и се утврдува методологијата  за  оцену-
вање на планските документи за регионален развој. 

 
Член 2 

За спроведување на постапката за избор на оцену-
вачи на планските документи за регионален развој се 
формира комисија составена од претседател и два чле-
на од редот на високи раководни државни службеници 
во Министерството за локална самоуправа. 

 
Член 3 

Оценувачите се избираат по пат на јавен оглас. 
Огласот за избор на оценувачи на планските доку-

менти за регионален развој го објавува Министерство-
то за локална самоуправа, најдоцна 15 дена од денот на 
формирањето на комисијата за спроведување на по-
стапката за избор на оценувачи. 

Огласот за избор на оценувачи на планските доку-
менти  содржи: 

- Назив на органот кој го распишува конкурсот,  
- Услови за избор на оценувачи,  
- Областите од кои се избираат  оценувачи,  
- Рокот за доставување на пријави; 
- Потребни документи за конкурирање и 
- Адреса на која треба да се достават пријавите. 
Огласот трае седум дена од денот на објавувањето 

и се објавува најмалку во два дневни весници, од кои 
најмалку во по еден од весниците што се издаваат  на 
македонски и на албански јазик. 

  
Член 4 

Изборот на оценувачи се врши во рок од 14 дена од 
денот на завршувањето на огласот. 

   
Член 5 

Комисијата за спроведување на постапката за избор 
на оценувачи ги  разгледува сите пристигнати пријави 
по огласот. 

Пријавите доставени по огласот се разгледуваат од-
делно и се утврдува исполнетоста на потребните усло-
ви и комплетноста на документите доставени во при-
лог на пријавата. 

Пријавата на кандидатот кој не ги исполнува усло-
вите за избор на оценувач или нема доставено комплет-
на документација, не се  разгледува во понатамошната 
постапка. 

По утврдувањето на исполнетоста на условите и 
комлетноста на документацијата, се прави список на 
кандидати по области, кои ги исполнуваат  условите за 
избор на оценувач. 

Комисијата води записник за својата работа во кој 
се внесуваат податоците за доставените пријави , комп-
летноста на документите доставени во прилог на прија-
вата,  бодирањето на кандидатите и други податоци од 
значење за спроведување на постапката за избор на 
оценувачи.  

Член 6 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите утврдени 

за изборот на оценувачи се бодираат  на следниот на-
чин:  

1)   Степен на образование 
- Магистер на науки -                                   4 бодови 
- Доктор на науки -                                       8 бодови 
    
2)  Број и вид на објавени  трудови и раководење со 

изработка на интердисциплинарни проекти: 
 
а)стручни трудови 
- Објавен стручен труд во домашно  
   списание                                                  0,25 бодови 
- Објавен стручен труд во меѓународно  
   списание                                                  0,50 бодови 
- Објавен учебник  или  
   монографија                                           1,00 бодови                         
            
б) научни трудови 
- Објавен научен труд во домашно  
   списание                                                 0,50 бодови 
- Објавен научен труд во меѓународно  
  списание                                                  0,75 бодови 
- Објавена научна  
  студија                                                     1,00 бодови 
         
 в) раководење на тим за изработка на планови 
(развојни или просторни) или  
стратегии                                                   3,00 бодови 
 
3) Работен ангжаман: 
 
- Раководна позиција  
 (раководител на сектор, раководител на одделение, 
 раководител  на меѓународен проект управуван од  
 меѓународна организација) -                           2 бода 
           
- Висока раководна позиција 
 (државен секретар, државен советник,  
раководител во оддел во меѓународна организација, 
декан, шеф на катедра/институт/оддел во  
високообразовна или научна установа) –    3 бодови 
   
- Извршител и тоа: 
- Асистент-                                                     1 бод 
- Доцент-                                                         2 бода 
- Вонреден професор-                                 2,5 бодови 
- Редовен професор-                                      3 бодови 
- Научен соработник-                                    2 бода 
- Виш научен соработник-                         2,5 бодови 
- Научен советник-                                        3 бодови 
- Извршител во јавна администрација  
или меѓународна организација или  
на меѓународен проект-                                   1    бод 

 
Член 7 

При бодирањето на условот – број и вид на објаве-
ни трудови и раководење со изработка на интердис-
циплинарни проекти  се бодираат: 

- до 3 трудови со најголем број бодови 
- до 3 раководења со тимови за изработка. 
При бодирањето на условот – работен ангажман се 

бодира само една позиција од целокупниот работен ан-
гажман, која е бодирана со најголем број бодови.  

           
Член 8 

Врз основа на добиениот број бодови, Комисијата 
за спроведување на постапката за избор на оценувачи  
подготвува бодовна листа на кандидатите по одделна 
област.  
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Одлуката за избор на оценувачи на планските доку-
менти ја донесува министерот за локалната самоупра-
ва. 

За оценувач се избира  кандидатот кој добил најм-
ногу бодови за областа за која се пријавил.  

 
Член 9 

Оценувањето на   планските документи за региона-
лен развој:  Стратегија за регионален развој на Репуб-
лика Македонија и  Програмите за развој на планските 
региони (во натамошниот текст: плански документи) се 
спроведува по областите од значење за регионалниот 
развој и тоа: 

- просторно планирање 
- социо-економски развој, 
- техничка инфраструктура и 
- животна средина. 
Оценувањето на планските документи го координи-

ра оценувач од областа на стратешкиот менаџмент (во 
натамошниот текст:координатор).  

Планските документи се оценуваат прелиминарно, 
тековно и завршно. 

 
Член 10 

Со прелиминарното оценување на Стратегијата за 
регионален развој на Република Македонија се оцену-
ва: 

- Степенот на усогласеност со Просторниот план на 
Република Македонија, националниот развоен план и 
стратегиите и програмите во конкретни сектори доне-
сени  од Владата на Република Македонија; 

- Степенот на усогласеност со програмските доку-
менти за интеграција на Република Македонија во 
Европската унија и 

- Степенот на кохерентност на документот. 
Програмски документи за интеграција на Републи-

ка Македонија во Европската унија, во смисла на овој 
правилник, се подразбираат: 

- Документите кои ги има донесено Владата  на Ре-
публика Македонија а се однесуваат на прашањата вр-
зани за европската интеграција; 

- Позначајните документи донесени од органите и 
телата на Европската Унија, а се однесуваат на регио-
налната и кохезионата политика; 

- ИПА компонентите и 
- Развојните одредници на Европската унија. 
Позначајни документи, донесени од органите и те-

лата на Европската Унија, во доменот на регионалната 
и кохезионата политика, во смисла на овој правилник, 
се: 

- Лисабонска програма (Lisbon Programme 2006): 
- Одлука на Европскиот совет за Стратешките ос-

новни напатствија (Council Decision 2006/702/EC of 6 
October 2006 on Community strategic guidelines on 
cohesion [Official Journal L 291 of 21.10.2006] и 

- Регулатива на Европскиот совет за донесување на 
општи мерки на Европскиот фонд за регионален развој, 
Европскиот социјален фонд и Европскиот кохезионен 
фонд Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 
2006 laying down general provisions on the European 
Regional Development Fund, the European Social Fund 
and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 
1260/1999. 

 
Член 11 

Со прелиминарното оценување на програмите за 
развој на планските региони се оценува: 

- усогласеноста на целите, мерките и приоритетите 
на програмата за развој на планскиот регион со оние на 
Стратегијата за регионален развој на Република Маке-
донија и 

- степенот на кохерентност на документот. 

Член 12 
Прелиминарното оценување на планските докумен-

ти се врши согласно техниките за прелиминарно оце-
нување содржани во Прилог : „Техники за оценување 
на планските документи за регионален развој“ кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 13 

Извештајот за прелиминарно оценување на Страте-
гијата за регионален развој содржи: 

- Информации од прелиминарното оценување на 
степенот на усогласеноста на Стратегијата за региона-
лен развој со стратешките развојни документи; 

- Информации од прелиминарно оценување на сте-
пенот на усогласеноста на Стратегијата за регионален 
развој со програмските документи за интеграција на 
Република Македонија во Европската Унија;  

- Информации од прелиминарно оценување на сте-
пенот на кохерентност на планскиот документ;  

- Заклучни согледувања;  
- Препораки;  
- Прилог во кој се содржани издвоени мислења на 

оценувачите во однос на содржината на извештајот и 
-  Потписи на оценувачите. 
    

Член 14 
Извештајот за прелиминарното оценување на  про-

грамите за развој на планските региони содржи: 
- Информации од прелиминарното оценување на 

степенот на усогласеност на Програмата за развој на 
планскиот регион со Стратегијата за регионален развој 
на Република Македонија; 

- Информации од прелиминарно оценување на сте-
пенот на кохерентност на планскиот документ; 

- Заклучни согледувања; 
- Препораки Прилог во кој се содржани издвоени 

мислења на оценувачите во однос на содржината на из-
вештајот и  

- Потписи на оценувачите. 
 

Член 15 
Извештајот за прелиминарното оценување на план-

ските документи се заснова на следните принципи: 
- Релевантност - да ги обезбеди информациите кои 

ќе послужат во донесувањето на одлуки; потребни на 
донесувачите на одлуките и другите клучни актери; 

- Валидност – да обезбеди реални и избалансирани 
информации за реализацијата на планските документи; 

- Проверливост –  да содржи доказ дека заклучоци-
те не се базирани на информации добиени преку непре-
цизни или недоследни мерни процедури. 

- Објективност –  да ги презентира информациите и 
заклучоците на комплетен и непристрасен начин;  

-    Применливост –  да обезбеди информации кои 
ке бидат корисни во процесот на подготовка на план-
ските документи за наредниот плански период. 

 
Член 16 

Тековното оценување на планските документи се 
врши врз основа на: 

-  Извештаите од прелиминарното оценување; 
-  Годишните извештаи за спроведување на акцио-

ниот план на Стратегијата, односно  годишните изве-
штаи за спроведување на Програмите за развој на 
планските регион и 

-  Планските документи 
За тековното оценување се идентификуваат појдов-

ни показатели и показатели за реализацијата и ефекти-
те од спроведените мерки за поттикнување на региона-
лениот развој.  
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Појдовните показатели се идентификуваат во доку-
ментите од ставот 1 на овој член, во оние делови, кои ја 
опишуваат состојбата пред отпочнувањето на спрове-
дувањето на планскиот документ и кои ги опишуваат 
активностите кои треба да се превземат во функција на 
остварувањето на мерките. 

Показателите за реализацијата и ефектите од спро-
ведените мерки за поттикнување на регионалениот раз-
вој се идентификуваат во документите од ставот 1 на 
овој член, во оние делови, кои ги опишуваат превземе-
ните активности во фукнкција на остварувањето на 
мерките и ефектите кои се добиени, до моментот, опи-
шан во документот. 

Оценувачите можат да ги користат сите документи 
од ставот 1 и показателите за тековно оценување, неза-
висно од тоа за која  област се однесуваат. 

 
Член 17 

Тековното оценување на планските докумнети се 
врши согласно техниките за тековно оценување содр-
жани во Прилогот од член 12 на овој правилник.   

 
Член 18 

Извештајот од тековното оценување  содржи: 
- Информација за тековно оценување на мерките во 

одделна област;  
-  Информација за тековно оценување на промените 

кои се направени во одделна развојна област; 
-  Заклучни согледувања; 
- Препораки; 
- Прилог во кој се содржани издвоени мислења на 

оценувачи во однос на содржината на Извештајот и  
- Потписи на оценувачите 
  Извештајот од тековното оценување се заснова на 

принципите од член 15  на овој правилник.  
 

Член 19 
При тековното оценување на планските документи 

се земаат  предвид: 
- Ефективноста на постигнатиот резултат (дали са-

каниот резултат се постигнал); 
- Ефикасноста на постигнатиот резултат (колкав на-

пор е потребен за постигнување  на саканиот резултат); 
- Адекватност во постигнувањето на резултатите 

(во која мерка постигнувањето на саканите резултати 
го решаваат проблемот); 

- Еднаквоста тропоците и бенефициите (дали се 
трошоците и бенефициите еднакво  дистрибуирани ме-
ѓу засегнатите групи) и 

- Соодветноста на резулатите  (дали резултатите ги  
задоволуваат потребите и вредностите на засегнатите 
групи). 

 
Член 20 

Завршното оценување на планските документи се 
врши врз основа на: 

-  Извештаите од тековното оценување; 
-  Годишните извештаи за спроведување на акцио-

ниот план на Стратегијата, односно,  годишните изве-
штаи за спроведување на Програмите за развој на 
планските региони и 

-  Планските документи. 

За завршното оценување се идентификуваат појдов-
ни показатели и показатели за реализацијата и ефекти-
те од спроведените мерки за поттикнување на региона-
лениот развој. 

Појдовните показатели за завршното оценување се 
идентификуваат во документите од ставот 1 на овој 
член, во оние делови, кои ја опишуваат состојбата пред 
отпочнувањето на спроведувањето на планскиот доку-
мент и кои ги опишуваат активностите кои треба да се 
преземат во функција на остварување на приоритетите 
и целите. 

Показателите за реализацијата и ефектите од спро-
ведените мерки за поттикнување на регионалениот раз-
вој се идентификуваат во документите од ставот 1 на 
овој член, во оние делови, кои ги опишуваат преземе-
ните активности во фукнкција на остварувањето на 
приоритетите и целите, како и ефектите до моментот 
опишан во документот. 

Оценувачите можат да ги користат сите извори на 
информации и показатели за завршно  оценување, неза-
висно од тоа за која област се однесуваат. 

 
Член 21 

Завршното оценување на планските документи се 
врши согласно техниките за завршно оценување содр-
жани во Прилогот од член 12 на овој правилник.   

 
Член 22 

Извештајот од завршното оценување содржи: 
-  информација за постигнатоста на приоритетите; 
- информација за влијанијата кои се остварени со 

спроведувањето на планскиот документ; 
- мислење за степен на оствареност на целите на 

планскиот документ;   
-  заклучни согледувања; 
-  препораки; 
- прилог во кој се содржани издвоени мислења на 

оценувачите во однос на содржината на Извештајот и 
-  потписи на оценувачите. 
Извештајот од завршното оценување се заснова на 

принципите од член 15 на овој правилник.  
 

Член 23 
При завршното оценување на планските документи 

се земаат  предвид: 
- Ефективноста на постигнатиот резултат (дали са-

каниот резултат се постигнал); 
- Ефикасноста на постигнатиот резултат (колкав на-

пор е потребен за постигнување  на саканиот резултат); 
- Адекватност во постигнувањето на резултатите 

(во која мерка постигнувањето на саканите резултати 
го решаваат проблемот); 

- Еднаквоста тропоците и бенефициите (дали се 
трошоците и бенефициите еднакво  дистрибуирани ме-
ѓу засегнатите групи) и 

- Соодветноста на резулатите  (дали резултатите ги  
задоволуваат потребите и вредностите на засегнатите 
групи). 

 
Член 24 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр. 10-2664/1                                                                            

15 декември 2011 година                           Министер, 
      Скопје                                       Невзат Бејта, с.р.  
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489. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 79/09), министерот за локална самоуправа донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА И 

НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на Oбразецот  за евиденцијата на меѓуопштинската соработка 

(во натамошниот текст: „Образецот“) и начинот на водење на евиденцијата на меѓуопштинската соработка. 
 

Член 2 
Податоците за воспоставената меѓуопштинска соработка се евидентираат на Образецот  кој е даден во при-

лог и е составен дел на овој правилник.  
Скратениот назив на Образецот е „Обр. МОС _1“ 
          

Член 3 
(1) Образецот од член 2 на овој правилник  содржи:  
- скратен назив на Образецот;  
- грб на Република Македонија; 
- називите „Република Македонија“ и „Министерство за локална  самоуправа“;  
- називот на Образецот: „Образец за евиденција на меѓуопштинска  Соработка“; 
- 1. „воспоставена меѓуопштинска соработка со евидентен број по  години“; 
- 1/1. „општини коишто  воспоставиле меѓуопштинска соработка (број и  име  на општините“; 
- 1/2. „надлежноста за чие вршење е воспоставена меѓуопштинската соработка“; 
- 1/3. „облик преку кој се  остварува меѓуопштинската соработка“; 
- 1/4 „акти за воспоставување на меѓуопштинската соработка (назив,  број и  датум)“; 
- 1/5. „акт за основање или формирање на обликот преку кој се оствaрува  меѓуопштинската соработка 

(назив, број и датум)“; 
- 1/6. „остварување на меѓуопштинска соработка преку склучување  договор  (назив, број и датум)“;  
- 1/7. „ временски период  за кој е воспоставена  меѓуопштинската соработка  (за меѓуопштинска соработка 

воспоставена за однапред   определен  период)“; 
- 2. „престанок на воспоставената меѓуопштинска  соработка“;  
- 2/1 „акти за престанување на воспоставената меѓуопштинска  соработка  (назив, број и датум)“; 
- архивски број на Министерството за локална самоуправа под кој е  примено известувањето за 

воспоставената меѓуопштинска соработка  и датум  и 
- потпис на овластениот државен службеник.  
 

Член 4 
Образецот се пополнува врз основа на известувањето и доставените  акти од страна на општините, општи-

ните во градот Скопје и градот Скопје за воспоставување на меѓуопштинска соработка. 
Образецот се пополнува за секоја воспоставена меѓуопштинска соработка. 
Образецот се пополнува од страна на овластен државен службеник во Министерството за локална самоу-

права. 
        

Член 5 
Евиденцијата на воспоставената меѓуопштинска соработка се води во пишана и во електронска форма 

хронолошки според примените известувања и доставените  акти од страна на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје за воспоставување на меѓуопштинска соработка и претставува една целина. 

Обрасците заедно со доставените акти се групираат по надлежноста и годината на воспоставување на 
меѓуопштинската соработка.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден  од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 11-2665/1                                               

15 декември 2011 година                                                        Министер, 
      Скопје                            Невзат Бејта, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

490. 

Врз основа на член 49 став (5) и член 50 став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на 

Република Македонија“ број 157/2010), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕ-

ГИСТАРОТ НА ОБЈЕКТИ И ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, ФОРМАТА И 

СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ОБЈЕКТИ И ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ОД ЖИВОТИНСКО ПО-

ТЕКЛО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА  РЕГИСТРАЦИЈА  И  НАЧИНОТ  НА  

РЕГИСТРАЦИЈА  НА ОПЕРАТОРИТЕ СО ХРАНА И ОБЈЕКТИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на регистарот на објекти и оператори со храна од неживотинско 

потекло, формата и содржината на регистарот на објекти и оператори со храна од животинско потекло, форма-

та и содржината на барањето за регистрација и начинот на регистрација на операторите со храна и објектите 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 49/11 и 152/11), во член 4 ставот (2) се брише.  

Ставот (3) станува став (2). 

По ставот (4) кој станува став (3) се додава нов став (4)  кој гласи: 

“(4) Формата и содржината на Барањето за регистрација на привремени објекти е дадена во Прилог 5 кој е 

составен дел на овој правилник”. 

 

Член 2 

Во Прилогот 4 во рубриката за управниот број за изводот , бројот  „2011„  се брише. 

  

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

  Бр. 16-225/1 

17 јануари 2012година                                       Директор, 

       Скопје                                                   Дејан Рунтевски, с.р. 
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491. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13 и член 38 
став (1) точка 2) алинеја три од Законот за безбедност 
на храната („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство, донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ 
НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА 
ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА 
ЖИВОТНИ, КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ИС-
ПОРАЧАНИ ОД ЈАПОНИЈА И КОИ СЕ НАМЕНЕ-
ТИ ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Решението за задолжително лабораториско испиту-
вање на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на лу-
ѓе и храна за исхрана на животни, кои потекнуваат или се 
испорачани од Јапонија и кои се наменети за увоз во Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 44/11, 81/11 и 113/11), во член 1 во ставот (1), збо-
рот: „Јод-131”, се брише.  

 
Член 2 

Во член 2 во ставот (1) алинеите 2, 3 и 4 се менува-
ат и гласат: 

„ - не потекнува и не е испорачана од префектурите 
Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Миујаги, Јамана-
ши, Саитама, Токио, Чиба,  Канагава и Шизуока, или 

- е испорачана и не потекнува од префектурите од 
алинеја 2 на овој став и не била изложена на радиоа-
ктивност во текот на транспортот, или 

- потекнува од префектурите од алинеја 2 на овој 
став, вклучително и крајбрежните води од истите пре-
фектури и не содржи нивоа на радионуклиди Цезиум-
134 и Цезиум-137 над максималнo дозволените коли-
чини согласно европските стандарди утврдени во член 
3 од Правилникот за максимално дозволени количини 
на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, про-
изводи и суровини од животинско и растително потек-
ло и предмети за општа употреба”.  

Во ставот (2) зборот: „Јод-131”, се брише. 
 

Член 3 
Во член 5 во ставот (1) и член 6 во ставот (1)  збо-

рот: „Јод-131”, се брише. 
 

Член 4 
Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр. 19-165/1                                        Директор, 

16 јануари 2012 година            Дејан Рунтевски, с.р.                         
      Скопје                                                

__________ 
 
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РМ 

492. 
Врз основа на  член. 40 ст.2 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),  
член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Зако-
нот за Советот на Јавните обвинители на Република 
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Со-
ветот на јавните обвинители на Република Македонија 
нa сто и деветтата седница одржана на 27.1.2012 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ВИШ  ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ВИ-
ШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  И ОСНОВЕН 
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО 
 

I 
За  Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвини-

телство Скопје се избира:  
1. Хабиљ Иљази. 

 
II 

За Основен јавен обвинител на Основното  јавно 
обвинителство Штип  се избира:  

1. Ристо Бојаџиски. 
                            

III 
Оваа одлука влегува во сила на ден 1.2.2012 година, 

а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

      
СОИ.бр.1/12                     Совет на јавни обвинители 

27 јануари 2012 година          на Република Македонија 
          Скопје                                       Претседател, 
                                                      Костадин Кизов, с.р. 

__________ 
493. 

Советот на Јавните обвинители на Република Маке-
донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на Јав-
ните обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр.150/07), на својата седница одржана на 
4.1.2012 година, го  донесе следното  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Богомир Николовски  роден на 4.1.1948 година, 
избран со Одлука за избор на јавни обвинители во јав-
ните обвинителства без ограничување на траење на 
мандатот  Сои.бр.1/09 на 14.4.2009 година,  за  јавен 
обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје, му 
се утврди престанок на функцијата  јавен обвинител во 
Вишото јавното обвинителство Скопје,  поради испол-
нување на условите за старосна пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител во Вишото јавно обви-
нителство Скопје и работниот однос му  престанува 
заклучно со 31.1.2012 година. 

  
СОР бр.1/12                     Совет на јавни обвинители 

4 јануари 2012 година            на Република Македонија 
          Скопје                                       Претседател, 
                                                      Костадин Кизов, с.р. 

__________ 
494. 

Советот на Јавните обвинители на Република Маке-
донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на Јав-
ните обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр.150/07), на својата седница  одржана на 
4.1.2012 година, го  донесе следното  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Касам Хасани роден 5.1.1947 година, избран со 
Одлука за избор на јавни обвинители во јавните обвини-
телства без ограничување на траење на мандатот  
Сои.бр.1/09 на 14.4.2009 година, а за Виш  јавен обвини-
тел на Вишото јавно обвинителство Скопје, избран со 
Одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јав-
но обвинителство Скопје, Сои.бр.3/09 од 26.6.2009 годи-
на, му се утврди престанок на функцијата Виш јавен об-
винител на Вишото јавното обвинителство Скопје  пора-
ди исполнување на условите за старосна пензија. 
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II 
Функцијата Виш јавен обвинител на Вишото јавно 

обвинителство Скопје  и работниот однос му  преста-
нува заклучно со 31.1.2012 година. 

  
СОР бр.2/12                     Совет на јавни обвинители 

4 јануари 2012 година           на Република Македонија 
          Скопје                                       Претседател, 
                                                      Костадин Кизов, с.р. 

__________ 
495. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Советот 
на Јавните обвинители на Република Македонија  
(„Службен  весник РМ“ бр.150/2007 година), Советот 
на јавните обвинители, на одржаната осумдесет и петта 
седница на 25.3.2011 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА-
ТА НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО 
ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ОХРИД  

 
I 

Со донесување на оваа одлука се врши проширува-
ње на систематизацијата на  бројот на јавните обвини-
тели во Основното јавно обвинителство Охрид пред-
ходно утврдена со Одлука донесена од страна на Сове-
тот на јавните обвинители на ден 1.9.2008 година.  

 
II 

Проширувањето се однесува на точката 17  од Од-
луката за определување на бројот на јавни обвинители 
на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавни-
те обвинителства, па така точка 17 ќе гласи „Основен 
јавен обвинител на Основното јавно обвинителство 
Охрид и (5) пет јавни обвинители во Основното јавно 
обвинителство“. 

 
III 

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

 
А бр. 90-5/11                     Совет на јавни обвинители 

25 март 2011 година                на Република Македонија 
          Скопје                                       Претседател, 
                                                      Костадин Кизов, с.р. 

__________ 
496. 

Советот на Јавните обвинители на Република Маке-
донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-
бен  весник Република Македонија“ бр.150/07),  објавува  

 
О Г  Л  А  С 

ЗА ИЗБОР НА 
 

1. Три (3) Јавни обвинители во Јавното обвинителс-
тво на Република Македонија.  

2. Основен Јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Тетово. 

3. Основен Јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Свети Николе. 

4. Еден (1) Јавен обвинител во Вишото јавно обви-
нителство Скопје. 

Сите кандидати за избор на  јавни обвинители освен  
условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46  од  Законот за 
јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 150/07) и 
Законот за измени и дополнување на Законот за јавно 
обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно 
е  како посебен  услов  да исполнуваат за: 

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Јав-
ното обвинителство на Република Македонија, потреб-
но е  како посебен  услов  да исполнуваат  работно 
искуство од најмалку  осум  години со  потврдени ре-
зултати во работата, по положениот правосуден испит.     

II.  Кандидатите  за избор на Основен јавен обвини-
тел на Основните јавни обвинителства освен  условите 
предвидени во чл. 44 ст. 1 од  Законот за јавно обвини-
телство („Сл. весник на РМ“ број150/07), потребно е  
како посебен  услов  да исполнуваат  работно искуство 
од најмалку  три години како јавен обвинител со потвр-
дени резултати во работата. 

III. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ви-
шите јавни обвинителства освен  условите предвидени 
во чл. 44  и чл.46   од  Законот за јавно обвинителство 
(„Сл. весник на РМ“ број 150/07) и Законот за измени и 
дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. 
весник на РМ“ бр 111/08, потребно е  како посебен  ус-
лов  да имаат  работно искуство од најмалку  пет годи-
ни  со  потврдени резултати на правни работи, по поло-
жен правосуден испит.     

лекарското уверение (двете да не се постари од 
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ  за 
работен стаж,  диплома или уверение за завршен Пра-
вен факултет  и потврда за положен правосуден испит 
во оригинал или заверена фотокопија на нотар и доказ 
за верифицирана изјава за исполнување на условите за 
вршење на јавна функција согласно со чл.2, став 2 и 
член 3, став 2 од Законот за определување дополните-
лен услов за вршење јавна функција (,,Службен весник 
на РМ“ бр. 14/08 од 29.1.2008 година) и Законот за из-
менување и дополнување на Законот за определување 
дополнителен услов за вршење јавна функција (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.64/09 од 22.5.2009 година), изда-
ден од надлежната Комисија за верификација на факти, 
согласно наведениот Закон, да ги достават до Советот 
на јавните обвинители на Република Македонија ул. 
„Вељко Влаховиќ“ бр.26  кат 4 во рок од  15 дена од  
објавата  на овој оглас во „Службен весник на РМ“.  

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
ктронска форма на WEB страната на Советот на јавни-
те обвинители на Република Македонија на следната 
адреса: htpp//www.sjorm.gov.mk  

Некомплетните документи нема да бидат  разгледу-
вани. 

  
А.бр.59-6/12                      Совет на јавни обвинители 

27 јануари 2012 година           на Република Македонија 
          Скопје                                       Претседател, 
                                                      Костадин Кизов, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
497.  

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011 
и 136/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот си-
стем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи („Службен весник на РМ“ бр.94/2005, 43/2010, 
9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата 
за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи  приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
за месец јануари 2012 година, на седницата одржана на  
31 јануари  2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИК-
ЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ  ЈАНУАРИ 

2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за месец 
јануари 2012 година, се утврдува да изнесува 32,8354 
ден/nm3.  

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
јануари 2012 година, во износ од 28,3871 ден/nm3 и це-
на за услугата снабдување на тарифните потрошувачи 
непосредно приклучени на системот за пренос на при-
роден гас, во износ од 0,1392 ден/nm3,  утврдени со 
Одлуката за определување продажна цена на природен 
гас за месец јануари 2012 година  („Службен весник на 
РМ“ бр. 13/12); 

2.2 Цената за услугата пренос и управување со си-
стемот за пренос на природен гас, во износ од 1,1753 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец јануари 2012 го-
дина („Службен весник на РМ“ бр. 13/12); 

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас, во износ од 3,1338 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на цена-
та за регулиран период за вршење на дејностите ди-
стрибуција на природен гас, управување со системот за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со приро-
ден гас на тарифните потрошувачи приклучени на си-
стемот за дистрибуција на природен гас („Службен 
весник на РМ“ бр. 185/11).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа одлука, е прес-
метена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”.  

           
УП1 Бр. 08-18/12 

31 јануари 2012 година    Претседател,                                                   
       Скопје                 Димитар Петров, с.р. 
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