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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4677.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на  15.9.2015 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО РА-

БОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавно-

то претпријатие за државни патишта за 2014 година, бр. 02-7553/3 од 10.09.2015 година, донесена од Управни-
от одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 10.09.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

     Бр. 42-7561/3 Заменик на претседателот
15 септември 2015 година на Владата на Република
          Скопје Македонија,

. м-р Владимир Пешевски, с.р
__________

4678.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во 
врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 
15.9.2015 година, донесе         

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО НЕГОТИНО ЗА ИЗГРАДБА НА 
СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ, ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ И ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ KO НЕГОТИНО –

ПОЛОШКО ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план за село Неготино за изградба на станбени објекти, помошни објекти и деловни објекти 
KO Неготино-Полошко, општина Врапчиште.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1209655м2, 

ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 42-8418/1 Заменик на претседателот
15 септември 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4679.
Врз основа на член 9 став 4 и 5 од Закон за Финан-

сиската полиција („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 12/2014,  43/2014 и 33/2015), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 15 сеп-
тември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА

1. За вршител на должноста заменик на директорот 
на Управата за финансиска полиција, орган во состав 
на Министерството за финансии, до изборот на дирек-
тор по објавен јавен оглас се именува Берат Дехари.

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

Бр. 24-9784/1 Претседател на Владата
15 септември 2015 година на Република Македонија,

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

4680.
Врз основа на член 156 од Законот за пензиското и ин-

валидското осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 
43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 
20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015 и 154/2015), 
Владата на Република Македонија на седницата одржана 
на 15 септември 2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИС-
КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА

МАКЕДОНИЈА

1. Шенаси Алиу се разрешува од должноста член на 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија.

2. За член на Управниот одбор на Фондот на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, се 
именува Амир Зилбеари.

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

Бр. 24-9786/1 Претседател на Владата
15 септември 2015 година на Република Македонија,

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

4681.
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2015 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.155/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.9.2015 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНОМЕ-

РЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 2015 ГОДИНА

Член 1
Во Програмата за рамномерен регионален развој за 

2015 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 196/14), во член 2 во табелата бр.1 во првиот 
ред износот „57.666.000,00“ се заменува со износот 
„87.666.000,00“.

Во точка 2 во подточката 2.1 износот 
„32.750.200,00“ се заменува со износот „53.750.200,00“.

Во потточката 2.2 износот „9.357.200,00“ се замену-
ва со износот „15.357.200,00“.

Во потточката 2.3 износот „4.678.600,00“ се замену-
ва со износот „7.678.600,00“.

Член 2
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-9363/1 Заменик на претседателот
15 септември 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

4682.
Врз основа на член 161 став 4 од Законот за кривич-

ната постапка („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 150/10 и 100/12), министерот за внатрешни ра-
боти донесе  

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИ СТАНИЦИ ЗА 

ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЛИЦА
I. Во Решението за определување на полициски ста-

ници за задржување на лица („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 163/11) во делот I алинеите 1, 
4, 5, 9 и 25 се бришат.

II. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 13.1-56545/1 Министер
10 септември  2015 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Митко Чавков, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
4683.

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за нотаријатот 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.55/07, 
86/08, 139/09 и 135/11), министерот за правда донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА И ПРОСТОРИИТЕ 

ЗА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКАТА СЛУЖБА

Член 1
Во Правилникот за утврдување на опремата и прос-

ториите за вршење на нотарската служба (,,Службен 
весник на Република Македонија" бр.31/08 и 32/08), во 
член 7 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

,,Нотарската канцеларија има пулт на видно и прис-
тапно место за учесниците во постапката пред нотар, 
со ознака дека на истиот може да се погледне Тарифни-
кот за висината на надоместокот за користење и увид 
на податоците од Геодетско-катастарскиот информаци-
онен систем од страна на нотарите и телефонски број 
од Нотарската комора на Република Македонија на кој 
до Претседателот на Нотарската комора се пријавуваат 
неправилностите на нотарите во врска со наплатата на 
надоместокот за издавање на имотен лист пропишан со 
Тарифникот за висина на надоместокот за користење и 
увид на податоците од Геодетско-катастарскиот инфор-
мационен систем."

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 09-3022/2
21 септември 2015 година Министер за правда,

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

4684.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14,  44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 
72/15, 104/15 и 150/15), министерот за труд и социјална 
политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ДЕЛЧЕВО

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа Делче-
во бр. 01-640/1, донесен од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 13.08.2015 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето,  а ќе се објави во  „ Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“.

          
Бр. 10-7526/2

16 септември 2015 година Министер,
Скопје Диме Спасов, с.р.

__________
4685.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14,  44/14, 116/14, 180/14, 
33/15,72/15, 104/15 и 150/15), министерот за труд и со-
цијална политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КИЧЕВО

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-
нова Центар за социјална работа Кичево бр. 02-1455/3  
донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на 
седницата одржана на 3.07.2015 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето,  а ќе се објави во  „ Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“.

Бр. 10-7898/2
16 септември 2015 година Министер,

Скопје Диме Спасов, с.р.
__________

4686.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14,  44/14, 116/14, 180/14,33/15, 
72/15, 104/15 и 150/15), министерот за труд и социјална 
политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА НЕГОТИНО

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа Него-
тино бр. 02-241/21, донесен од Управниот одбор на Јав-
ната установа, на седницата одржана на 21.08.2015 го-
дина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето,  а ќе се објави во  „Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“.

Бр. 10-8384/2
18 септември 2015 година Министер,

Скопје Диме Спасов, с.р.
__________

4687.
Врз основа на 17-y став (3) од Законот за безбед-

ност и здравје при работа („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 
137/13, 164/13, 158/14, 15/15 и 129/15), министерот за 
труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ УВЕРЕНИЈА 
ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

ПРИ РАБОТА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржина-

та и начинот на водење на Регистар на издадени уверенија 
за положен стручен испит за безбедност при работа.

Член 2
Регистарот на издадени уверенија за положен стру-

чен испит за безбедност при работа (во натамошниот 
текст: регистарот) се води во форма на книга со димен-
зии 50 х 30 см на образец, кој е даден во прилог и е сос-
тавен дел на овој правилник. 

Книгата е укоричена со корица од тврда хартија во 
црвена боја. Книгата ја сочинуваат страници кои се ну-
мерирани и сврзани со конец. 

Регистарот се заверува на внатрешната страна од 
задната корица. 

Член 3
На предната страна на корицата на книгата, во леви-

от горен агол, е отпечатен грбот на Република Македо-
нија, под него централно поставено со црни букви: „Ре-
публика Македонија” и „Министерство за труд и 

социјална политика", под него „Државен инспекто-
рат за труд”. Во средината на предната страна на кори-
цата на книгата е отпечатен текст: „РЕГИСТАР НА ИЗ-
ДАДЕНИ УВЕРЕНИЈА ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИС-
ПИТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА”. 

Страниците на книгата содржат рубрики, во кои се 
впишуваат следните податоци: 

1. Реден број 
2. Регистарски број на уверението, 
3. Име и презиме на носителот на уверението, 
4. Датум на раѓање, 
5. Место на живеење и општина, 
6. Стручниот назив од дипломата за завршено обра-

зование, 
7. Датум на издадено уверение, 
8. Датум на одземено  уверение и
9. Забелешка. 
Секоја страница од регистарот се означува со реден 

број и страницата 1 се повторува до страница 100.

Член 4
Запишувањето во регистарот се врши најдоцна 

осум дена од денот на издавање или одземање на увере-
нието за положен стручен испит за безбедност при ра-
бота.

Член 5
Запишувањето во регистарот се врши со темно сино 

мастило. 
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Во случај на погрешно запишување се врши исправ-
ка на тој начин што со црвено мастило преку погрешно 
запишаниот текст се повлекува тенка линија  и над неа 
се внесува точен текст. 

Секое запишување во регистарот се потпишува од 
страна на службеното лице што го води регистарот, ов-
ластено од страна на директорот на Државниот инспек-
торат за труд.

Секоја исправка која се врши во хартиената форма 
на регистарот се спроведува и во електронската форма 
согласно одредбите од член 6 од овој правилник. 

Член 6
Регистарот се води и во електронска форма од стра-

на на овластеното лице од директорот на Државниот 
инспекторат за труд.  

Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 08-7218/4 Министер
21 септември 2015 година за труд и социјална политика,

Скопје Диме Спасов, с.р.
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4688.
Врз основа на член 17-к став (3) од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13,137/13, 164/13, 158/14, 15/15 и 129/15), министерот за 
труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ ДЕЛ  (ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ) И НА ВТОРИОТ ДЕЛ (ПРАК-

ТИЧЕН ПРИМЕР) НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на бодирање на првиот дел (теоретски дел) и на вториот дел 

(практичен пример) на стручниот испит за безбедност при работа. 

Член 2
Првиот дел (теоретски дел) од стручниот испит за проверка на теоретското знаење на кандидатите сод-

ржи вкупно 50 прашања од областа на безбедност при работа. 
Одговорот на прашањето се бодира на следниов начин: 
- точната опција со 3 бода, 
- двете сличните опции со 1 бод, 
- неточната опција во мал обем со – 0,5 бода, и 
- неточната опција во голем обем со - 2 бода. 
Првиот дел (теоретски дел) од стручниот испит е положен со освоени најмалку 105 бода.

Член 3
Вториот дел (практичен пример) од стручниот испит се полага по успешното полагање на првиот дел (тео-

ретски дел) од стручниот испит, а се состои од одговарање на прашања од еден практичен пример (студија на 
случај) за примена на стручното знаење. 

За  практичниот пример (студија  на случај), кандидатот одговара на три  прашања кои имаат десет мож-
ни опции на одговори, при што една опција е точна, пет опции се слични и четири опции се различни. 

Одговорот се бодира на следниов начин:
- точната опција со 10 бода, 
- сличните опции со 5 бода, 
- различните опции со 0 бодови. 
Вториот дел (практичен пример) од стручниот испит е положен со освоени најмалку 21 бода. 

Член 4
Стручниот испит за безбедност при работа е положен со освојување на потребните бодови од првиот (тео-

ретски дел) и вториот (практичен пример) од испитот од член 2 став 3 и член 3 став 4 од овој правилник. 

Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

Бр. 08-7218/5 Министер
21 септември 2015 година за труд и социјална политика,

Скопје Диме Спасов, с.р.
__________

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
4689.

Врз основа на член 34-б став (7) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15 и 129/15), директорот 
на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРАВНИОТ

СТАТУС НА ОБЈЕКТОТ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за потврдување на правниот статус 

на објектот.

Член 2
Барањето за потврдување на правниот статус на објектот се поднесува на образец: “Барање за потврдува-

ње на правниот статус на објектот“ во формат А4 во бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”.

Бр. 03-1374/4
Дирекција за технолошки индустриски 

развојни зони,
21 септември 2015 година Директор, 

Скопје Виктор Мизо, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
4690.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 
145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец август 2015 година, во однос на месец јули 2015 година, изне-
сува 100.

2. Исплатата на платите за месец август 2015 година, во однос на месец јули 2015 година, работодавачите 
од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец.

                                            Министер,
                                              Диме Спасов, с.р.
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