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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ 

ПАРТИИ 
 

Член 1 
Во Законот за финансирање на политичките партии 

(„Службен весник на Република Македонија" брoj 
76/2004, 86/2008 и 161/2008), во членот 10 став 3 на 
крајот на реченицата точката се брише и се додаваат 
зборовите: „со решение на  Министерот за финансии".  

 
Член 2 

Во членот  16 бројот “200“ се заменува со бројот 
“150“, a бројот "100" се заменува со бројот “75“.  

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои 
гласат: 

„Ако висината на донацијата  е поголема од изно-
сот утврден во ставот 1 на овој член, политичката пар-
тија не смее да ја користи и е должна веднаш, а најдоц-
на во рок од 15 дена од денот на добивањето на дона-
цијата, разликата меѓу дозволената и донираната вред-
ност да ја врати на донаторот.  

Ако не може да се утврди потеклото на донацијата, 
политичката партија е должна веднаш, а најдоцна во 
рок од 15 дена од денот на добивањето на донацијата, 
донираната вредност да ја префрли на Буџетот на Ре-
публика Македонија.“  

Член 3 
Во членот 17 став 4 по зборот „јавно“ се додаваат 

зборовите: „на својата веб страница  и  во  најмалку 
еден од дневните весници“. 

 
Член 4 

Во членот 25 став 3  по зборовите: “Министерство-
то за финансии“ се додаваат зборовите: “Управата за 
јавни приходи“, а на крајот на реченицата точката се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во рок 
од 15 дена по завршувањето на кварталот“. 

 
Член 5 

Во членот 26 став 4  точката на крајот на реченица-
та се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а 
се должни да ги објават  на своите веб страници и во 
најмалку еден од дневните  весници“. 

 
Член 6 

Во членот 27 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Годишниот финансиски извештај содржи подато-
ци и за: 

- вкупните приходи во кој влегуваат податоците за  
вкупен износ на донации,  подароци, прилози, дотации,  
пари, материјални средства, опрема, услуги, сопствени 
приходи, членарина, легати  и друго и 

- вкупните раскоди.“ 
По новиот став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Образецот,  формата, содржината и начинот на во-

дењето на финансискиот извештај ги пропишува мини-
стерот за финансии.“    

Член 7 
По членот  27 се додаваат два нови члена 27-а и 27-

б,  кои гласат: 
 

„Член 27-а 
Годишниот финансиски извештај политичката пар-

тија е должна јавно да го објави  на веб страницата на 
политичката партија и во најмалку еден од дневните 
весници. 

Годишниот финансиски извештај политичката пар-
тија е должна  да го објави  во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Член 27-б 

Органите надлежни за контрола на финансиското 
работење на политичката партија утврдени во членови-
те  26 и 27  од овој закон, ако утврдат неправилности 
во финансискиот извештај на политичката партија се 
должни веднаш да ги известат надлежните органи зара-
ди поведување на соодветна постапка. 

 Извештаите од извршената контрола или ревизија 
на финансиското работење  на политичката партија ор-
ганите од ставот 1 на овој член  ги објавуваваат  на сво-
јата веб  страница.“ 

 
Член 8 

Членот 28  се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност за прекршок  ќе му  се изрече на фи-
зичко лице, а глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во 
денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на 
правното лице ако постапат спротивно на одредбите на 
членот 16 став 1 од овој закон.  

Глоба во износ од петкратен до десеткратен  износ  
на разликата меѓу дозволената и донираната вредност  
за прекршок ќе се изрече на политичката партија ако 
постапи спротивно на членот 16 став 2 од овој закон.  

Глоба во износ од десеткратен до дваесеткратен  из-
нос во висината на донираната вредност  за прекршок 
ќе се изрече на политичката партија ако постапи спро-
тивно на членот 16 став 3 од овој закон.“  

Член 9 
Членот 29 се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска 

противвредност за прекршок ќе се изрече на политич-
ката партија ако постапи спротивно на членовите 25, 
26 став  4,  27 и 27-а од овој закон.“ 

 
Член 10 

Членот 30 се менува и гласи: 
„Пред поднесувањето на барањето за поведување 

на прекршочна постапка на сторителот за прекршокот 
ќе му се понуди порамнување од Министерството за 
финансии како надлежен орган за контрола на финан-
сиското работење на политичката партија.“ 

                                                  
Член 11 

Членот 31 се менува и гласи: 
„Надлежeн орган за постапување по прекршоците 

утврдени со овој закон е основниот суд  според седи-
штето на политичката партија.“ 

  
Член 12 

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се 
донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

            
Член 13 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за финансирање на политички-
те партии. 

 
Член 14 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR FINANCIMIN E PARTIVE POLITIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për financimin e partive politike (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 76/2004, 
86/2008 dhe 161/2008) në nenin 10 në paragrafin 3 në fund 
të fjalës, pika shlyhet dhe shtohen fjalët: “me aktvendimin 
e ministrit të Financave”.  

Neni 2 
Në nenin 16 numri “200” zëvendësohet me numrin 

“150” dhe numri “100” zëvendësohet me numrin “75”. 
Pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3 si 

vijojnë: 
“Nëse lartësia e donacioneve është më e madhe se 

shuma e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, partia 
politike nuk guxon ta shfrytëzojë dhe është e detyruar që 
menjëherë, e më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e 
tëharrjes së donacionit, dallimin ndërmjet vlerës së lejuar 
dhe të donuar t’ia kthejë donatorit. 

Nëse nuk mund të vërtetohet prejardhja e donacionit, 
partia politike detyrohet që menjëherë, e më së voni në afat 
prej 15 ditësh nga dita e tëharrjes së donacionit, vlerën e 
donuar ta transferojë në Buxhetin e Republikës së 
Maqedonisë”. 

 
Neni 3 

Në nenin 17 në paragrafin 4 pas fjalës “publike” 
shtohen fjalët: “në ueb faqen e vet dhe së paku në një nga 
gazetat ditore”.  

 
Neni 4 

Në nenin 25 në paragrafin 3 pas fjalëve: “Ministria e 
Financave” shtohen fjalët “Drejtoria e të Hyrave Publike” 
dhe në fund të fjalisë pika zëvendësohet me presje dhe 
shtohen fjalët: “në afat prej 15 ditësh pas mbarimit të 
tremujorit”. 

 
Neni 5 

Në neni 26 në paragrafin 4 pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “ndërsa janë të 
detyruar t’i publikojnë në ueb faqet e veta dhe së paku në 
një nga gazetat ditore”.  

Neni 6 
Në nenin 27 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si 

vijon: 
“Raporti vjetor financiar përmban të dhëna edhe për: 
-të hyrat e përgjithshme në të cilat hyjnë të dhënat për 

shumën e përgjithshme të donacioneve, dhuratave, 
kontributeve, donacioneve, parave, mjeteve materiale, 
pajisjes, shërbimeve, të hyrave personale, anëtarësisë, 
legateve dhe të tjera; dhe  

-shpenzimet e përgjithshme. 
Pas paragrafit të ri 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon: 
“Formularin, formën, përmbajtjen dhe mënyrën e 

mbajtjes së raportit financiar e përcakton ministri i 
Financave”.  

Neni 7 
Pas nenit 27 shtohen dy nene të reja 27-a dhe 27-b si 

vijojnë: 
 

“Neni 27-a 
Raportin vjetor financiar partia politike detyrohet 

publikisht ta publikojë në ueb faqen e partisë politike dhe 
së paku në një nga gazetat ditore. 

Raportin vjetor financiar partia politike detyrohet ta 
publikojë në “Gazetën zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë”.  

Neni 27-b 
Organet kompetente për kontroll dhe punë financiare të 

partisë politike të përcaktuara në nenet 26 dhe 27 të këtij 
ligji, nëse konstatojnë parregullsi në raportin financiar të 
partisë politike detyrohen që menjëherë t’i informojnë 
organet kompetente për shkak të ngritjes së procedurës 
adekuate. 

Raportet nga kontrolli i kryer ose revizioni i punës 
financiare të partisë politike organet nga paragrafi 1 i këtij 
neni i publikojnë në ueb faqen e vet.” 

 
Neni 8 

Neni 28 ndryshon dhe si vijon: 
“Gjobë në shumë prej 1 000 deri 2 000 euro me 

kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i shqiptohet 
personit fizik, ndërsa gjobë në shumë prej 5 000 deri 10 
000 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i 
shqiptohet personit juridik nëse veprojnë në kundërshtim 
me dispozitat nga neni 16, paragrafi 1 i këtij ligji.  

Gjobë në shumë pesëfish deri në dhjetëfish të dallimit 
ndërmjet vlerës së lejuar dhe të dhuruar për kundërvajtje do 
t’i shqiptohet partisë politike nëse vepron në kundërshtim 
me nenin 16, paragrafi 2 i këtij ligji. 

Gjobë në shumë dhjetëfish deri në njëzetfish në 
lartësinë e vlerës së donuar për kundërvajtje do t’i 
shqiptohet partisë politike nëse vepron në kundërshtim me 
nenin16, paragrafi 3 i këtij ligji.” 

 
Neni 9 

Neni 29 ndryshon dhe si vijon: 
 “Gjobë në shumë prej 5 000 deri 10 000 euro me 

kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i shqiptohet 
partisë politike nëse vepron në kundërshtim me nenin 25, 
nenin 26, paragrafi 4, dhe nenet 27 dhe 27-a të këtij ligji.” 

 
Neni 10 

Neni 30 ndryshon dhe si vijon: 
“Para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës 

për kundërvajtje  kryerësit të kundërvajtjes do t’i ofrohet 
barazim prej Ministrisë së Financave si organ kompetent 
për kontroll të punës financiare të partisë politike.” 

 
Neni 11 

Neni 31 ndryshon dhe si vijon: 
“Organi kompetent për veprim ndaj kundërvajtjeve të 

përcaktuara me këtë ligj është Gjykata Themelore sipas 
selisë së partisë politike.”  

Neni 12 
Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të 

miratohen në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

 
Neni 13 

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjdhënës i Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë të verifikojë tekst të spastruar 
të Ligjit për financimin e partive politike. 

 
Neni 14 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1865. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), а во врска со дел I потточка I.5 став 6 од 
Програмата за изградба и одржување на станови сопс-
твеност на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 3/2009), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
21.07.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ 
КАКО И УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО КОРИСТЕЊЕ 
ИЗГРАДЕНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И 
ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНОВИ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува распределбата на соци-

јалните станови, условите за нивно користење и крите-
риуми за распределба на социјални станови изградени 
по Програмата за изградба и одржување на станови 
сопственост на Република Македонија кои ќе се изда-
ваат под закуп. 

 
Член 2 

Барање за добивање на социјален стан за користење 
под закуп може да поднесе лице: 

- државјанин на Република Македонија; 
-со постојано место на живеење во општината и оп-

штините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот 
стан и 

-без стан во лична сопственост, на брачниот другар 
и на полнолетните членови на  неговото заедничко до-
маќинство на територијата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Корисници на социјални станови може да бидат 
следниве категории на граѓани кои се станбено необез-
бедени: 

1. Деца без родители или родителска грижа –лица 
над 18 години кои до својата осумнаесетта година биле 
згрижени во институции и други облици за згрижување 
за деца без родители. 

2. Корисници на социјална или постојана парична 
помош. 

3. Лица погодени од елементарни - природни непо-
годи без разлика на правниот статус на нивните постој-
ни (примарни) живеалишта. 

4. Инвалидни лица и лица на кои им е потребна по-
мош  и грижа од друго лице и семејства со инвалидизи-
рани лица. 

5. Лица припадници на Ромската заедница социјал-
но загрозени (согласно “Стратегијата за ромите на Ре-
публика Македонија“) и 

6. Самохрани родители со малолетни деца. 
 

Член 4 
Лицата од член 3, став 1, точка 1 треба да ги испол-

нуваат следниве услови:  
- Да се државјани на Република Македонија; 
- Да имаат статус на деца без родители или роди-

телска грижа –лица над 18 години кои до својата осум-
наесетта година биле згрижени во институции и други 
облици за згрижување за деца без родители;   

- Лицето, неговиот брачен другар и сите членови на 
неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа 
или куќа за одмор во нивна сопственост и 

- Да не се станбено обезбедени од страна на Репуб-
лика Македонија по било кој основ со исклучок на ли-
цата кои веќе се стекнале со право на стан под закуп на 
територија на Република Македонија со времено реше-
ние.  

Лицата од став 1 на овој член при аплицирање за 
добивање на социјален стан под закуп потребно е да ја 
приложат следната документација до Центарот за со-
цијална работа во општината и до Центрите за социјал-
на работа во општините на Градот Скопје каде е изгра-
ден социјалниот стан: 

- Потврда за статус на дете без родители или роди-
телска грижа  од надлежниот Центар за социјална ра-
бота; 

- Уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи во општината за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите полнолетни членови на неговото заедничко 
домаќинство; 

- Уверение за евидентиран - запишан недвижен 
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности 
за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни 
членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Изјава заверена на нотар дека лицето, неговиот 
брачен другар и сите членови на неговото заедничко 
домаќинство немаат стан, куќа или куќа за одмор во 
нивна сопственост, односно дека не отуѓиле ваков 
имот во последните  две  години од денот на крајниот 
рок на огласот, а за членови на заедничкото домаќинс-
тво кои не се полнолетни изјава дава родителот, него-
виот законски застапник или старателот; 

- Изјава заверена на нотар под морална, материјал-
на и кривична одговорност за валидноста на поднесе-
ните документи од страна на поднесувачот на барање-
то; 

- Уверение за државјанство за лицето, неговиот 
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото 
заедничко домаќинство; 

- Извод од матична книга на родени за лицето и си-
те членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Извод од матична книга на венчани или доказ за 
раскинување на брачниот статус; 

- Потврда од Агенција за вработување за нивниот 
статус на работен однос за сите полнолетни членови од 
заедничкото домаќинство на лицето; 

- Доколку некој од заедничкото домаќинство оства-
рува прилив на средства – треба да достави потврда за 
висината на приливот на средства од институцијата 
(претпријатието/друштвото) од каде е приливот на тие 
средства; 

- Потврда од Јавно претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја или неговиот правен наследник дека лицето е корис-
ник на стан под закуп на територија на Република Ма-
кедонија врз основа на времено решение и 

- Доколку лицето или член од неговото заедничко 
домаќинство се со одреден инвалидитет, наод и мисле-
ње за видот и степенот на попреченоста од надлежна 
институција. 

 
Член 5 

Лицата од член 3, став 1, точка 2 треба да ги испол-
нуваат следниве услови:  

- Да се државјани на Република Македонија; 
- Да се корисници на социјална или постојана па-

рична помош ; 
- Лицето,неговиот брачен другар и сите членови на 

неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа 
или куќа за одмор во нивна сопственост и 

- Да не се станбено обезбедени од страна на Репуб-
лика Македонија по било кој основ. 

Лицата од став 1 на овој член при аплицирање за 
добивање на социјален стан под закуп потребно е да ја 
приложат следната документација до Центарот за со-
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цијална работа во општината и до Центрите за социјал-
на работа во општините на Градот Скопје каде е изгра-
ден социјалниот стан: 

- Потврда од Центарот за социјална работа во оп-
штината или од Центрите за социјална работа во оп-
штините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот 
стан, дека лицето/та е корисник на социјална или по-
стојана парична помош; 

- Уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи во општината за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите полнолетни членови на неговото заедничко 
домаќинство; 

- Уверение за евидентиран - запишан недвижен 
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности 
за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни 
членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Изјава заверена на нотар дека лицето, неговиот 
брачен другар и сите членови на неговото заедничко 
домаќинство немаат стан, куќа или куќа за одмор во 
нивна сопственост, односно дека не отуѓиле ваков 
имот во последните две  години од денот на крајниот 
рок на огласот, а за членови на заедничкото домаќинс-
тво кои не се полнолетни изјава дава родителот, него-
виот законски застапник или старателот; 

- Изјава заверена на нотар под морална, материјал-
на и кривична одговорност за валидноста на поднесе-
ните документи од страна на поднесувачот на барање-
то; 

- Уверение за државјанство за лицето, неговиот 
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото 
заедничко домаќинство; 

- Извод од матична книга на родени за лицето и си-
те членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Извод од матична книга на венчани или доказ за 
раскинување на брачниот статус; 

- Потврда од Агенција за вработување за нивниот 
статус на работен однос за сите полнолетни членови од 
заедничкото домаќинство на лицето; 

- Доколку некој од заедничкото домаќинство оства-
рува прилив на средства – треба да достави потврда за 
висината на приливот на средства од институцијата 
(претпријатието/друштвото) од каде е приливот на тие 
средства и 

- Доколку лицето или член од неговото заедничко 
домаќинство се со одреден инвалидитет, наод и мисле-
ње за видот и степенот на попреченоста од надлежна 
институција. 

    
Член 6 

Лицата од член 3, став 1, точка 3 треба да ги испол-
нуваат следниве услови: 

- Да се државјани на Република Македонија 
- Лица погодени од елементарни - природни непо-

годи без разлика на правниот статус на нивните постој-
ни(примарни)живеалишта во општината и во општини-
те на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан. 

- Лицата од овој член треба да се евидентирани од 
страна на општинската комисија за елементарни непо-
годи во општината и во општините на Градот Скопје 
каде е изграден социјалниот стан. 

Лицата  од став 1 на овој член при аплицирање за 
добивање на социјален стан под закуп потребно е да ја 
приложат следната документација до Центарот за со-
цијална работа во општината и во Центрите за социјал-
ни работи во општините на Градот Скопје каде е изгра-
ден социјалниот стан: 

- Акт со кој се потврдува дека лицето, неговиот 
брачен другар и сите членови на неговото заедничко 
домаќинство се лица загрозени од елементарна -при-
родна непогода евидентирани општинската комисија за 
елементарни непогоди во општината и во општините 
на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан; 

- Уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи во општината за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите полнолетни членови на неговото заедничко 
домаќинство; 

- Уверение за евидентиран - запишан недвижен 
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности 
за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни 
членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Изјава заверена на нотар дека лицето, неговиот 
брачен другар и сите членови на неговото заедничко 
домаќинство немаат стан, куќа или куќа за одмор во 
нивна сопственост, односно дека не отуѓиле ваков 
имот во последните две години од денот на крајниот 
рок на огласот, а за членови на заедничкото домаќинс-
тво кои не се полнолетни изјава дава родителот, него-
виот законски застапник или старателот; 

- Изјава заверена на нотар под морална, материјална 
и кривична одговорност за валидноста на поднесените 
документи од страна на поднесувачот на барањето; 

- Уверение за државјанство за лицето, неговиот 
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото 
заедничко домаќинство; 

- Извод од матична книга на родени за лицето и си-
те членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Извод од матична книга на венчани или доказ за 
раскинување на брачниот статус  и 

- Доколку лицата се со одреден инвалидитет, наод и 
мислење за видот и степенот на попреченоста од 
надлежна институција. 

 
Член 7 

Лицата од член 3, став 1, точка 4 треба да ги испол-
нуваат следниве услови:  

- Да се државјани на Република Македонија; 
- Да се инвалидизирани лица ; 
- Лицето, неговиот брачен другар и сите членови на 

неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа 
или куќа за одмор во нивна сопственост и 

- Да не се станбено обезбедени од страна на Репуб-
лика Македонија по било кој основ. 

Лицата од став 1 на овој член при аплицирање за 
добивање на социјален стан под закуп потребно е да ја 
приложат следната документација до Центарот за со-
цијална работа во општината и до Центрите за социјал-
ни работи во општините на Градот Скопје каде е изгра-
ден социјалниот стан: 

- Доколку лицето или член од неговото заедничко 
домаќинство се со одреден инвалидитет, наод и мисле-
ње за видот и степенот на попреченоста од надлежна 
институција; 

- Уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи во општината за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите полнолетни членови на неговото заедничко 
домаќинство; 

- Уверение за евидентиран - запишан недвижен 
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности 
за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни 
членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Изјава заверена на нотар дека лицето, неговиот 
брачен другар и сите членови на неговото заедничко 
домаќинство немаат стан, куќа или куќа за одмор во 
нивна сопственост, односно дека не отуѓиле ваков 
имот во последните две години од денот на крајниот 
рок на огласот, а за членови на заедничкото домаќинс-
тво кои не се полнолетни изјава дава родителот, него-
виот законски застапник или старателот; 

- Изјава заверена на нотар под морална, материјал-
на и кривична одговорност за валидноста на поднесе-
ните документи од страна на поднесувачот на барање-
то; 

- Уверение за државјанство за лицето, неговиот 
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото 
заедничко домаќинство; 
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- Извод од матична книга на родени за лицето и си-
те членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Извод од матична книга на венчани или доказ за 
раскинување на брачниот статус;  

- Потврда од Агенција за вработување за нивниот 
статус на работен однос за сите полнолетни членови од 
заедничкото домаќинство на лицето и 

- Доколку некој од заедничкото домаќинство оства-
рува прилив на средства – треба да достави потврда за 
висината на приливот на средства од институцијата 
(претпријатието/друштвото) од каде е приливот на тие 
средства. 

Член 8 
Лицата од член 3, став 1, точка 5 треба да ги испол-

нуваат следниве услови:  
- Да се државјани на Република Македонија; 
- Да се припадници на Ромската заедница; 
- Лицето, неговиот брачен другар и сите членови на 

неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа 
или куќа за одмор во нивна сопственост и 

- Да не се станбено обезбедени од страна на Репуб-
лика Македонија по било кој основ. 

Лицата  од став 1 на овој член при аплицирање за 
добивање на социјален стан под закуп потребно е да ја 
приложат следната документација до Центарот за со-
цијална работа во општината и до Центрите за социјал-
на работа во општините на Градот Скопје каде е изгра-
ден социјалниот стан: 

- Потврда од Ромските информативни центри или 
Невладини Ромски организации кои се регистрирани 
во општината и во општините на Градот Скопје каде е 
изграден социјалниот стан дека лицето е евидентирано 
како лице припадник на Ромската заедница; 

- Потврда од Центарот за социјална работа во оп-
штината или од Центрите за социјална работа во оп-
штините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот 
стан, дека лицето/та е корисник на социјална или по-
стојана парична помош; 

- Уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи во општината за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите полнолетни членови на неговото заедничко 
домаќинство; 

- Уверение за евидентиран - запишан недвижен 
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности 
за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни 
членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Изјава заверена на нотар дека лицето, неговиот 
брачен другар и сите членови на неговото заедничко 
домаќинство немаат стан, куќа или куќа за одмор во 
нивна сопственост, односно дека не отуѓиле ваков 
имот во последните две  години од денот на крајниот 
рок на огласот, а за членови на заедничкото домаќинс-
тво кои не се полнолетни изјава дава родителот, него-
виот законски застапник или старателот; 

- Изјава заверена на нотар под морална, материјал-
на и кривична одговорност за валидноста на поднесе-
ните документи од страна на поднесувачот на барање-
то; 

- Уверение за државјанство за лицето, неговиот 
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото 
заедничко домаќинство; 

- Извод од матична книга на родени за лицето и си-
те членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Извод од матична книга на венчани или доказ за 
раскинување на брачниот статус; 

- Потврда од Агенција за вработување за нивниот 
статус на работен однос за сите полнолетни членови од 
заедничкото домаќинство на лицето; 

- Доколку некој од заедничкото домаќинство оства-
рува прилив на средства – треба да достави потврда за 
висината на приливот на средства од институцијата 
(претпријатието/друштвото) од каде е приливот на тие 
средства  и 

- Доколку лицето  или член од неговото заедничко 
домаќинство се со одреден инвалидитет, наод и мисле-
ње за видот и степенот на попреченоста од надлежна 
институција. 

 
Член 9 

Лицата од член 3, став 1, точка 6 треба да ги испол-
нуваат следниве услови:  

- Да се државјани на Република Македонија; 
- Да се самохрани родители; 
- Лицето и сите членови на неговото заедничко до-

маќинство да немаат стан, куќа или куќа за одмор во 
нивна сопственост и 

- Да не се станбено обезбедени од страна на Репуб-
лика Македонија по било кој основ. 

Лицата од став 1 на овој член при аплицирање за 
добивање на социјален стан под закуп потребно е да ја 
приложат следната документација до Центарот за со-
цијална работа во општината и до Центрите за социјал-
ни работи во општините на Градот Скопје каде е изгра-
ден социјалниот стан: 

- Уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи во општината за лицето и сите полнолетни 
членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Уверение за евидентиран - запишан недвижен 
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности 
за лицето и сите полнолетни членови на неговото заед-
ничко домаќинство; 

- Изјава заверена на нотар дека лицето и сите чле-
нови на неговото заедничко домаќинство немаат стан, 
куќа или куќа за одмор во нивна сопственост, односно 
дека не отуѓиле ваков имот во последните две години 
од денот на крајниот рок на огласот, а за членови на 
заедничкото домаќинство кои не се полнолетни изјава 
дава родителот, неговиот законски застапник или 
старателот; 

- Изјава заверена на нотар под морална, материјал-
на и кривична одговорност за валидноста на поднесе-
ните документи од страна на поднесувачот на барање-
то; 

- Уверение за државјанство за лицето и сите полно-
летни членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Извод од матична книга на родени за лицето и си-
те членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Извод од матична книга на венчани или доказ за 
раскинување на брачниот статус; 

- Потврда од Агенција за вработување за нивниот 
статус на работен однос за сите полнолетни членови од 
заедничкото домаќинство на лицето; 

- Доколку некој од заедничкото домаќинство оства-
рува прилив на средства – треба да достави потврда за 
висината на приливот на средства од институцијата 
(претпријатието/друштвото) од каде е приливот на тие 
средства; 

- Доколку лицата се со одреден инвалидитет, наод и 
мислење за видот и степенот на попреченоста од 
надлежна институција и 

- Потврди за редовно школување за децата кои се 
на редовно школување. 

 
Член 10 

При распределбата на социјалните станови освен за 
корисниците на социјални станови од член 3 точка 1 и 
3  ќе се земе во предвид: 

- бројот на членови во заедничкото домаќинство; 
- вкупниот расположлив прилив на средства по 

член на заедничкото домаќинство да не изнесува 
повеќе од 50 евра во денарска против вредност 
пресметан по среден курс на Народната банка на 
Република Македонија објавен на денот на 
објавувањето на огласот во дневните јавни гласила; 

- старосната структура за заедничкото домаќинство и 
- трајниот инвалидитет. 
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Социјалните станови ќе се распределуваат согласно 
Методологијата за бодирање на кандидати за добивање 
на социјален стан под закуп дадена во Прилог 1 кој е  
составен дел на оваа одлука. 

 
Член 11 

Распределбата на социјалните станови ќе се врши 
во зависност од бројот на членовите на заедничкото до-
маќинство на лицата – корисници на социјален стан од 
член 3 на оваа одлука и од големината (површината) на 
станот по м² утврден во проектот за изведена состојба 
за објектите изградени со социјални станови. 

 
Член 12 

Распределбата на социјалните станови ќе ја врши Ко-
мисија составена од 5 (пет) члена, од кои 3 (три) члена од 
Министерството за транспорт и врски и 2 (два) члена од 
Министерството за труд и социјална политика. 

Комисијата од став 1 на овој член се формира од 
Министерот за транспорт и врски во рок од 15 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.   

Член 13 
Распределбата на социјалните станови ќе се врши 

со распишување на оглас во најмалку две јавни дневни 
гласила од страна на Министерството за транспорт и 
врски. 

Огласот од став 1 на овој член се распишува по из-
вестување од Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја или неговиот правен наследник за извршен технички 
преглед на изградениот објект со социјални станови. 

Министерството за транспорт и врски пред распи-
шувањето на огласот во јавните гласила доставува 
обрасци за апликативни листи по категории корисници 
на социјални станови наведени во член 3 на оваа одлу-
ка до Центарот за социјална работа во општината и до 
Центрите за социјална работа во општините на Градот 
Скопје каде е изграден социјалниот стан.  

Член 14 
Огласот од член 13 на оваа одлука, меѓу другото со-

држи: 
-  општината во која е изграден станбениот објект и 

адреса; 
-  број на станови и станбената површина што ќе се 

распределува согласно член 11 на оваа одлука; 
-  потребната документација која лицата – корисни-

ци на социјален стан од член 3 на оваа одлука  треба да 
ја приложат; 

-  рок за поднесување на потребната документација и 
-  критериуми по кои ќе се врши распределбата на 

социјалните станови.  
Член 15 

Подносителот на барањето за добивање на социјален 
стан под закуп може да поднесе документација и да апли-
цира само за една од шесте категории корисници на соци-
јални станови наведени во член 3 на оваа одлука.   

Доколку лицето или некој од членовите на неговото 
заедничко домаќинство поднесе повеќе од еден обра-
зец за апликативна листа односно аплицира во повеќе 
од една од категориите на корисници, сите поднесени 
обрасци за апликативни листи ќе бидат отфрлени. 

Потребната документација која лицата ја поднесу-
ваат до Центарот за социјална работа во општината и 
Центрите за социјална работата во општините на Гра-
дот Скопје каде е изграден социјалниот стан треба да 
биде во оригинал и истата не може да биде постара од 
6 (шест) месеци. 

За лицата кои не се во можност сами да ја компле-
тираат потребната документација, Центарот за социјал-
на работа во општината и Центрите за социјална рабо-
та во општините на Градот Скопје каде е изграден со-
цијалниот стан ќе ја обезбеди потребната помош за 
обезбедување на целокупната потребна документација 
согласно објавениот оглас. 

Член 16 
Центарот за социјална работа во општината и Цен-

трите за социјална работа во општините на Градот 
Скопје каде е изграден социјалниот стан, ја прибира 
потребната документација доставена од страна на ли-
цата согласно објавениот оглас и истата ја евидентира 
во образецот за апликативна листа од член 13 став 3 на 
оваа одлука. 

 Центарот за социјални работи во општината и Цен-
трите за социјална работа во општините на Градот 
Скопје каде е изграден социјалниот стан образецот за 
апликативна листа од став 1 на овој член во кој е еви-
дентирана потполна и валидна документација која е 
приложена во предвидениот рок согласно објавениот 
оглас го потврдува и заверува со потпис и печат.  

Центарот за социјална работа во општината и Цен-
трите за социјални работи во општините на Градот 
Скопје каде е изграден социјалниот стан пополнетите и 
заверени обрасци за апликативни листи  од став 2  на 
овој член ги внесува во збирен список - Листа на прија-
вени кандидати.  

Листата на пријавени кандидати заедно со пополне-
тите обрасци за апликативни листи Центарот за соци-
јална работа во општината и Центрите за социјална ра-
бота во општините на Градот Скопје каде е изграден 
социјалниот стан ги доставува до Министерство за 
транспорт и врски - Комисија за распределба на соци-
јални станови во затворен коверт со назнака “не отво-
рај“, во рок од десет  дена по завршувањето на рокот на 
огласот. 

Центарот за социјална работа во општината и Цен-
трите за социјална работа во општините на Градот 
Скопје каде е изграден социјалниот стан се должни да 
ја чуваат целокупната документација од став 1 на овој 
член се до добивање на известување за  соодветно по-
стапување од страна на Комисијата.   

Член 17 
По добивањето на Листата на пријавени кандидати 

и обрасците за апликативните листи согласно член 16 
став 3 на оваа одлука, Комисијата во рок од десет дена 
истите ги внесува во софтверска апликација за еле-
ктронска распределба на социјални станови. 

Комисијата во рок од пет дена по внесувањето на 
сите обрасци за апликативни листи организира и врши 
јавна електронска распределба на социјалните станови 
во општината и во општините на Градот Скопје каде се 
изградени социјалните станови и да објави прелими-
нарни ранг листи по категории кориснички групи, кои 
јавно ќе ги истакне во Центарот за социјални работи во 
општината и Центрите за социјална работа во општи-
ните на Градот Скопје каде е изграден социјалниот 
стан и на Web страната и огласната табла на Мини-
стерството за транспорт и врски. 

Комисијата по објавувањето на прелиминарните 
ранг листи од став 2 на овој член во рок од петнаесет 
дена врши: 

-   увид на лице место во целокупната документаци-
ја поднесена од страна на лицата која е евидентирана 
во обрасците за апликативните листи во Центарот за 
социјални работи и Центрите за социјална работа во 
општините на Градот Скопје каде е изграден социјал-
ниот стан; 

- увид на лице место на местата на живеење на ли-
цата од прелиминарните ранг листи кои имаат ист број 
на бодови, за што Комисијата на лице место составува 
записник за констатација и 

- дополнителна проверка на податоци издадени од 
надлежни институции. 

Обрасците за апликативните листи кои не ги содр-
жат сите барани податоци согласно објавениот оглас ќе 
се отфрлат како непотполни. 

Согласно констатираните состојби  Комисијата изго-
твува конечна ранг листа на лица  – корисници на соција-
лен стан од Обрасците за апликативните листи и истата ја 
доставува до министерот за транспорт и врски. 
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Комисијата конечната ранг листа  ја објавува и јав-
но ја истакнува во Центарот за социјални работи во оп-
штината и Центрите за социјална работа во општините 
на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан и на 
Web страната и огласната табла на Министерството за 
транспорт и врски. 

 
Член 18 

Врз основа на конечната ранг листа, министерот за 
транспорт и врски донесува решенија за распределба на со-
цијалните станови за секој учесник на огласот согласно Ли-
стата на пријавени кандидати од член 16 став 3 од оваа од-
лука и доставените обрасци за апликативни листи, на начин 
и во рокови утврдени со Законот за општа управна постап-
ка и одредбите на Законот за домување.  

Комисијата за решавање во втор степен по жалби на 
Владата на Република Македонија, по огласите за распре-
делба на становите по “Проектот за изградба на станови 
кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ решава по 
жалби против решенијата од став 1 на овој член. 

 
Член 19 

За користење на социјален стан под закуп, догово-
рот за закуп на социјален стан во име на Република 
Македонија го склучува Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија или неговиот правен наследник со лицето 
кое го добило станот под закуп, согласно одредбите од 
Закон за домување и Законот за облигациони односи. 

Договорот од став 1 на овој член меѓу другото со-
држи: висината на закупнината утврдена со годишната 
Програма за изградба и одржување на станови во сопс-
твеност на Република Македонија и времетраењето на 
закупничкиот однос од пет години. 

 
Член 20 

Комисијата од член 12 на оваа одлука, шест месеци 
пред истекот на рокот на  договорот за закуп на соција-
лен стан ќе побара од закупецот на станот да ја достави 
следната документација: 

- Уверение за платени даноци издадено од даночни орга-
ни во општината за лицето, неговиот брачен другар и сите 
полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Уверение за евидентиран - запишан недвижен 
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности 
за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни 
членови на неговото заедничко домаќинство; 

- Изјава заверена на нотар дека лицето, неговиот 
брачен другар и сите членови на неговото заедничко 
домаќинство немаат стан, куќа или куќа за одмор во 
нивна сопственост, односно дека не отуѓиле ваков 
имот во последните две  години од денот на крајниот 
рок на огласот, а за членови на заедничкото домаќинс-
тво кои не се полнолетни изјава дава родителот, него-
виот законски застапник или старателот и 

- Изјава заверена на нотар под морална, материјална и 
кривична одговорност за валидноста на поднесените 
документи од страна на поднесувачот на барањето. 

Документацијата од став 1 на овој член се доставу-
ва до Комисијата од член 12 на оваа одлука во ориги-
нал која не е постара од шест месеци. 

Комисијата од член 12 на оваа одлука, доставува до 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија или неговиот 
правен наследник извештај со список на лица (закупци) 
кои ги исполнуваат условите и список на лица(закупци) 
кои не ги исполнуваат условите од став 1 на овој член во 
рок од триесет  дена пред истекот на рокот на важење на 
договорите за закуп на социјален стан. 

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија или неговиот пра-
вен наследник во рок од петнаесет  дена од денот на доставу-
вањето на списоците на лица (закупци) склучува нов договор 
за закуп на социјален стан со лицата (закупци) што ги испол-
нуваат условите од став 1 на овој член. 

Договорот за закуп содржи одредба дека доколку 
закупецот не ги исполнува обврските за закуп, догово-
рот ќе биде раскинат. 

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор на Република Македонија или него-
виот правен наследник по приемот на извештајот со 
список на лица(закупци) кои не ги исполнуваат услови-
те од став 1 на овој член, веднаш спроведува постапка 
за иселување на лицата од социјалните станови кои ги 
користат под закуп. 

Член 21 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 

и деловен простор на Република Македонија или него-
виот правен наследник во рок од седум дена од денот 
на преземањето на станот во владение, ја известува за 
тоа Комисијата од член 12 на оваа одлука. 

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор на Република Македонија или него-
виот правен наследник врши контрола за начинот на 
исполнување на обврските од договорите за закуп на 
социјален стан како и за тоа дали на лицата(закупци) 
им истекле договорите за закуп на социјален стан, за 
што изготвува и доставува годишен извештај со список 
на лица(закупци) до Комисијата од член 12 на оваа од-
лука, најдоцна до 31 јануари во тековната година за 
претходната година.  

Член 22 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.  

Бр. 19-3435/1                    Заменик на претседателот 
21 јули 2009 година                на Владата на Република 
          Скопје              Македонија, 
             м-р Зоран Ставрески, с.р.  

   (ПРИЛОГ 1)  
МЕТОДОЛОГИЈА 

ЗА БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДОБИВАЊЕ 
СОЦИЈАЛЕН СТАН ПОД ЗАКУП  

Максималниот број на бодови што може да го до-
бијат лицата во категориите кориснички групи од член 
3  став 1 точка 1, 2, 4 ,5 и 6 на оваа одлука е 100 бода. 

На лицата  од член 3 став 1 точка 1 и 3 од оваа од-
лука  им се распределува социјален стан под закуп ако 
ги исполнуваат условите и ја имаат доставено потреб-
ната документација согласно објавениот оглас, а оста-
натите нераспределени станови од објавениот оглас ќе 
се распределуваат на останатите категории кориснички 
групи од член 3 став 1, точка 2, 4  и 6 (со исклучок на  
категоријата на баратели од член 3 став 1 точка 5 за ко-
ја е утврден процент на станови до 10% од останатиот 
број на нераспределните станови) врз основа на след-
ната формула: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Бодирање на корисници на станови од категори-

јата - Деца без родители или родителска грижа –лица 
над 18 години кои до својата осумнаесетта година биле 
згрижени во институции и други облици за згрижување 
за деца без родители, кое ќе се применува доколку на 
објавен оглас вкупниот број на обрасци за апликативни 
листи од оваа корисничка група е поголем од вкупниот 
број на социјални станови наменети за распределба:  

• По основ на број на членови во заедничко  дома-
ќинство – вкупно бодови 35 

1. до 2 члена – 15 бода 
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2. до 3 члена -  25  бода 
3. до 4 члена -   30 бода 
4. над 4 члена -  35 бода 
• По основ на вкупен расположлив прилив на средс-

тва по член на заедничко домаќинство – вкупно бодови 
30 

1. Расположлив прилив по член до 30 евра во денар-
ска против вредност - 30  бода 

2. Расположлив прилив по член од 31 до 40 евра во 
денарска против вредност -  20  бода 

3. Расположлив прилив по член од 41 до 50 евра во 
денарска против вредност -  10 бода 

4. Расположлив прилив по член над 50 евра во де-
нарска против вредност -  нема да биде бодирано. 

• По основ на Старосната структура на заедничко 
домаќинство – вкупно бодови 20 

1. 1 член до 18 години (или над 65 години) – 5 бода 
2. 2 члена до 18 години (или над 65 години) – 10  

бода 
3. 3 члена до 18 години (или над 65 години) – 15  

бода 
4. 4 члена до 18 години (или над 65 години) – 20  

бода 
* без разлика, членовите до 18 години и над 65 го-

дини носат ист број на бодови. 
• По основ на траен инвалидитет  – вкупно бодови 15 
1. 1 член во семејство со инвалидитет – 5 бода 
2. 2 члена во семејство со инвалидитет – 7  бода 
3. 3 члена во семејство со инвалидитет –   10 бода 
4. Над 3 члена во семејство со инвалидитет -  15 бо-

да 
2. Бодирање на корисници на станови од категори-

јата - Корисници на социјална или постојана парична 
помош: 

• По основ на број на членови во заедничко  дома-
ќинство – вкупно бодови 25 

1. до 2 члена – 10  бода 
2. до 3 члена – 15 бода 
3. до 4 члена – 20  бода 
4. над 4 члена – 25  бода 
• По основ на вкупен расположлив прилив на средс-

тва по член на заедничко домаќинство  – вкупно бодо-
ви 40 

1. Расположлив прилив по член до 30 евра во денар-
ска против вредност - 40  бода 

2. Расположлив прилив по член од 31 до 40 евра во 
денарска против вредност -  30  бода 

3. Расположлив прилив по член од 41 до 50 евра во 
денарска против вредност -  20 бода 

4. Расположлив прилив по член над 50 евра во де-
нарска против вредност -  нема да биде бодирано 

• По основ на Старосната структура на заедничко 
домаќинство – вкупно бодови 20 

1. 1 член до 18 години (или над 65 години) – 5 бода 
2. 2 члена до  18 години (или над 65 години) – 10  

бода 
3. 3 члена до  18 години (или над 65 години) – 15  

бода 
4. 4 члена до  18 години (или над 65 години) – 20  

бода 
* без разлика, членовите до 18 години и над 65 го-

дини носат ист број на бодови. 
• По основ на траен инвалидитет  – вкупно бодови 

15 
1. 1 член во семејство со инвалидитет – 5  бода 
2. 2 члена во семејство со инвалидитет – 7  бода 
3. 3 члена во семејство со инвалидитет – 10 бода 
4. Над 3 члена во семејство со инвалидитет – 15  бода 
3. Бодирање на корисници на станови од категори-

јата - Лица погодени од елементарни - природни непо-
годи без разлика на правниот статус на нивните постој-
ни (примарни)живеалишта : 

- На сите лица од член 3 став 1 точка  3 од оваа од-
лука  им се распределува социјален стан под закуп ако 
ги исполнуваат условите и ја имаат доставено потреб-
ната документација согласно објавениот оглас. 

4. Бодирање на корисници на станови од категори-
јата - Инвалидни лица и лица на кои им е потребна по-
мош  и грижа од друго лице и семејства со инвалидизи-
рани лица: 

- По основ на број на членови во заедничко дома-
ќинство – вкупно бодови 20 

1. до 2 члена -  5 бода 
2. до 3 члена – 10 бода 
3. до 4 члена -  15 бода  
4. над 4 члена -  20  бода 
- По основ на вкупен расположлив прилив на средства 

по член на заедничко домаќинство –вкупно бодови 20 
1. Расположлив прилив по член до 30 евра во денар-

ска против вредност - 20  бода 
2. Расположлив прилив по член од 31 до 40 евра во 

денарска против вредност -  15  бода 
3. Расположлив прилив по член од 41 до 50 евра во 

денарска против вредност -  10 бода 
4. Расположлив прилив по член над 50 евра во де-

нарска против вредност -  нема да биде бодирано 
- По основ на Старосната структура на заедничко 

домаќинство – вкупно бодови  20 
1. 1 член до 18 години (или над 65 години) -  5 бода 
2. 2 члена до  18 години (или над 65 години) -  10 

бода 
3. 3 члена до  18 години (или над 65 години) -  15  

бода 
4. 4 члена до  18 години (или над 65 години) -  20 

бода 
* без разлика, членовите до 18 години и над 65 го-

дини носат ист број на бодови. 
- По основ на траен инвалидитет  – најмногу бодови  40 
1. 1 член во семејство со инвалидитет  -  10 бода 
2. 2 члена во семејство со инвалидитет  -  20  бода 
3. 3 члена во семејство со инвалидитет -  30  бода 
4. Над 3 члена во семејство со инвалидитет -  40 бода 
5. Бодирање на корисници на станови од категори-

јата - Лица припадници на Ромската  заедница социјал-
но загрозени ( согласно “Стратегијата за ромите на Ре-
публика Македонија“ ) 

- По основ на број на членови во заедничко дома-
ќинство – вкупно бодови 25 

5. до 2 члена -  10 бода 
6. до 3 члена – 15 бода 
7. до 4 члена -  20 бода 
8. над 4 члена - 25 бода 
- По основ на вкупен расположлив прилив на средс-

тва по член на заедничко домаќинство  – вкупно бодо-
ви 40 

1. Расположлив прилив по член до 30 евра во денар-
ска против вредност - 40  бода 

2. Расположлив прилив по член од 31 до 40 евра во 
денарска против вредност -  30  бода 

3. Расположлив прилив по член од 41 до 50 евра во 
денарска против вредност -  20 бода 

4. Расположлив прилив по член над 50 евра во де-
нарска против вредност -  нема да биде бодирано 

- По основ на Старосната структура на заедничко 
домаќинство – вкупно бодови 20 

1. 1 член до 18 години (или над 65 години) – 5 бода 
2. 2 члена до  18 години (или над 65 години) – 10 

бода 
3. 3 члена до  18 години (или над 65 години) – 15  

бода 
4. 4 члена до  18 години (или над 65 години) – 20 

бода 
• без разлика, членовите до 12 години и над 65 го-

дини носат ист број на бодови. 
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- По основ на траен инвалидитет  – вкупно бодови 
15 

1. 1 член во семејство со инвалидитет – 5  бода 
2. 2 члена во семејство со инвалидитет – 7  бода 
3. 3 члена во семејство со инвалидитет – 10 бода 
4. Над 3 члена во семејство со инвалидитет – 15 бо-

да 
6. Бодирање на корисници на станови од категори-

јата - Самохрани родители со малолетни деца. 
По основ на број на членови во заедничко дома-

ќинство – најмногу бодови 30 
1. до 2 члена – 15  бода 
2. до 3 члена – 20  бода 
3. до 4 члена – 25  бода 
4.  над 4 члена – 30  бода 
• По основ на вкупен расположлив прилив на средс-

тва по член на заедничко домаќинство – вкупно бодови 
30 

1. Расположлив прилив по член до 30 евра во денар-
ска против вредност - 30  бода 

2. Расположлив прилив по член од 31 до 40 евра во 
денарска против вредност -  20  бода 

3. Расположлив прилив по член од 41 до 50 евра во 
денарска против вредност -  10 бода 

4. Расположлив прилив по член над 50 евра во де-
нарска против вредност -  нема да биде бодирано 

- По основ на Старосната структура на заедичко до-
маќинство – најмногу бодови  30 

1. 1 член до 18 години (или над 65 години) - 5 бода 
2. 2 члена до  18 години (или над 65 години) - 10 

бода 
3. 3 члена до  18 години (или над 65 години) - 20 

бода 
4. 4 члена до  18 години (или над 65 години) – 30 

бода 
* без разлика, членовите до 18 години и над 65 го-

дини носат ист број на бодови. 
- По основ на траен инвалидитет– најмногу бодови 10 
1. 1 член во семејство со инвалидитет -  4 бода 
2. 2 члена во семејство со инвалидитет – 6 бода 
3. 3 члена во семејство со инвалидитет - 8 бода 
4. Над 3 члена во семејство со инвалидитет - 10 бода. 

__________ 
1866. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДЕЛ ОД НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ  

СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија и преста-
нува користењето на недвижната ствар – дел од обје-
ктот Кула РТ-2 сопственост на Република Македонија 
која се наоѓа на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бб Скопје, 
лоциран на КП бр.12231 запишан во Имотен лист 
бр.9157 за КО Центар 1 и тоа: 

- дел од втори кат на зграда РТ-2 со вкупна површи-
на од 605,85 м2 од вкупна  површина од 2089 м2. 

Член 2 
Недвижноста од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надоместок на Агенцијата за др-
жавни службеници за потребите на Центарот за обука 
на државни службеници. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижноста од член 1 од 
оваа одлука да се изврши меѓу Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Република Македонија и 
Агенцијата за државни службеници, во рок од три дена 
од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-2648/1              Заменик на претседателот 

21 јули 2009 година               на Владата на Република 
          Скопје          Македонија, 
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1867. 

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи  („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДЕЛ ОД НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија и преста-
нува користењето на недвижната ствар – дел од обје-
ктот Кула РТ-2 сопственост на Република Македонија 
која се наоѓа на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бб Скопје, 
лоциран на КП бр.12231 запишан во Имотен лист 
бр.9157 за КО Центар 1 и тоа: 

- дел од втори кат на зграда РТ-2 со вкупна површи-
на од 404,89 м2 од вкупна  површина од 2089 м2. 

 
Член 2 

Недвижноста од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Центарот за стручно 
образование и обука. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижноста од член 1 од 
оваа одлука да се изврши меѓу Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Република Македонија и 
Центарот за стручно образование и обука, во рок од 
три дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 19-2648/2              Заменик на претседателот 

21 јули 2009 година                на Владата на Република 
          Скопје          Македонија, 
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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По потточка 1.10 се додаваат седум нови потточки 

1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 и 1.17 кои гласат: 
 
1.11. Изработка на Детален урбанистички план за 

локалитет Карпош 2, со намена здравствени институ-
ции, семејно домување во станбени згради, деловни 
дејности и комунална супраструктура (бензинска ста-
ница) – планот ќе го изработува општина Карпош и 
изработката на планот ќе се финансира од Буџетот на 
општина Карпош. 

1.12. Измена и дополнување на Деталниот урбани-
стички план „Стара железничка станица“, со намена 
трговија, комерцијално - деловни дејности, хотел, ад-
министрација - планот ќе го изработува општина Цен-
тар и изработката на планот ќе се финансира од Буџе-
тот на општина Центар. 

1.13. Измена и дополнување на Деталниот урбани-
стички план „Буњаковец 1“, со намена катна гаража, 
наука и култура – планот ќе го изработува општина 
Центар и изработката на планот ќе се финансира од Бу-
џетот на општина Центар. 

1.14. Измена и дополнување на Деталниот урбани-
стички план „Тетовска Трошарина“, со намена рези-
денции и објекти за потребите на верски заедници – 
планот ќе го изработува општина Центар и изработката 
на планот ќе се финансира од Буџетот на општина Цен-
тар. 

1.15. Изработка на Урбанистички план за вон насе-
лено место – Оранжерии, со намена домување во стан-
бени куќи, планот ќе го изработува општина Прилеп и 
изработката на планот ќе се финансира од Буџетот на 
општина Прилеп. 

1.16. Измена и дополнување на Генерален урбани-
стички план за УАЕ бр.9/1-дел, со намена домување во 
станбени згради, големи трговски единици и мали ко-
мерцијални и деловни намени – планот ќе го изработу-
ва општина Прилеп и изработката на планот ќе се фи-
нансира од Буџетот на општина Прилеп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17. Изработка на Детален урбанистички план 

„Спортско рекреативен центар“, со намена спортско 
рекреативни содржини и бањолошки центар – планот 
ќе го изработува општина Кочани и изработката на 
планот ќе се финансира од Буџетот на општина Коча-
ни. 

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

 
Бр. 19-2610/1                 Заменик на претседателот 

14 јули 2009 година                 на Владата на Република 
          Скопје          Македонија, 
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1869. 
Врз основа на членот 23 став 3, од Законот за ѓу-

бриња („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 110/07 и 20/09), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА 
ЕВИДЕНТИРАЊЕ И СОДРЖИНАТА НА ЕВИ-
ДЕНЦИЈАТА ЗА ЃУБРИЊАТА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува постапката и до-
кументацијата за евидентирање и содржината на еви-
денцијата за ѓубрињата кои се увезуваат. 

 
Член 2 

На пазар во Република Македонија може да се пла-
сира само ѓубре кое е евидентирано во постапка утвр-
дена со овој правилник. 

1868. 
Врз основа на член 16 став 3, 4 и 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на 

Република Македонија“ бр.51/05 и 137/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.07.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНA И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ ЗА 2009 ГОДИНА  

1. Во Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.19/09, 33/09, 54/09 и 80/09), во точка 1, во табелата во точката под реден 
број 9, во колоната - изработувач на планот, зборовите: „општина Босилево“ се заменуваат со зборовите: „Аген-
ција за планирање на просторот“, а во колоната – намена, зборовите: „спорт, туризам (хотели, базени и др.)“ се 
заменуваат со зборовите: „стопанска зона за лесна и незагадувачка индустрија“.  

 
Во точката под реден број 17, износот “2.500.000,00“ се заменува со износот “500.000,00“. 
 
По точката под реден број 36 се додава нова точка под реден број 37 која гласи: 
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Член 3 
Евиденцијата на ѓубрињата се води на образец ЛЃ – 

Листа на ѓубриња, кој е даден во Прилог 1 и е составен 
дел од овој правилник. 

  
Член 4 

(1) Евиденцијата на ѓубрињата се врши со запишу-
вање во Листа на ѓубриња врз основа на писмено бара-
ње од правното лице кое пласира ѓубриња на пазар, 
поднесено до Фитосанитарната управа. 

(2) Кон барањето од став 1 на овој член, треба да се 
поднесе и документацијата наведена во член 5 став 2 
од овој правилник. 

 
Член 5 

(1) Барањето од членот 4 од овој правилник се под-
несува на Образецот БУЃ кој е даден во Прилог 2 и е 
составен дел на овој правилник.  

(2) Кон барањето од ставот (1) од овој член се до-
ставува и следната документација: 

1. Прилог кој го содржи резултатот од анализата кој 
се состои од извештај и мислење на овластената лабо-
раторија за испитување на квалитетот на ѓубрето за кое 
се бара упис; 

2. Решение за упис во регистарот за правно лице кој 
се води во Централниот регистар на Република Маке-
донија, односно матичен број и улица и број на живеа-
лиште за физичкото лице; 

3. Доказ дека располага со простор за складирање 
кој е во сопственост или е под закуп; 

4. Решение од надлежните институции, во поглед 
на задоволување на минималните технички, здравстве-
ни и еколошки услови на просторот за складирање и 

5. Доказ за исполнување на условите за степенот и 
видот на стручната спрема на вработениот кој го пушта 
ѓубрето во промет; 

(3) Документите од ставот (2) точки 2, 3, 4 и 5 од 
овој член се доставуваат само при поднесување на пр-
вото барање за упис на ѓубрето во Листата на ѓубриња. 

(4) Барањето за упис во Листата на ѓубриња треба 
да биде потпишано од страна на одговорно лице на 
подносителот на барањето или од него овластено лице 
и заверено со печат и деловоден број. 

(5) Документите се поднесуваат во оригинали или 
преписи односно копии заверени од нотар. 

 
Член 6 

(1) Упис на ѓубрињата во Листата на ѓубриња се вр-
ши ако: 

1. Со резултатите од анализите се утврди дека ѓу-
брето ги задоволува пропишаните услови; 

2. Правното или физичкото лице кое го пушта ѓу-
брето во промет, ги исполнува условите утврдени со 
Законот за ѓубриња и  

3. Сe поднесени сите документи утврдени во член 5 
став (2) од овој правилник. 

 (2) Ѓубрето кое ги исполнува барањата од став (1) 
на овој член се запишува во Листата на ѓубриња, за 
што се донесува решение. 

 
Член 7 

(1) Фитосанитарната управа ќе го избрише ѓубрето, 
односно правното лице кое го пушта ѓубрето во промет 
од Листата на ѓубриња, на барање на правното лице 
или по службена должност, ако:  

- престанале да постојат условите пропишани со 
овој правилник врз основа на кои е донесено решение-
то за упис во Листата на ѓубриња и 

- производителот или увозникот престанал да по-
стои. 

(2) Правното лице кое поднесува барање за брише-
ње на ѓубрето од Листата на ѓубриња доставува и изја-
ва со која потврдува дека ѓубрето за коешто се бара 
бришење повеќе не е во промет. 

(3) Ако решението за бришење на ѓубрето  од Ли-
стата на ѓубриња се донесува по службена должност, 
во решението се одредува рокот во кој ѓубрето треба да 
се повлече од промет, кој не може да биде подолг од 30 
дена од денот на приемот на решението. 

 
Член 8 

Промена на податоците запишани во Листата на ѓу-
бриња се врши врз основа на барање за упис на проме-
на по истата постапка која се применува за запишува-
ње на ѓубрето во Листата на ѓубриња. Под промена на 
податоците се подразбира дополнување и/или измена 
на запишаните податоци. 

            
Член 9 

Правните лица кои пуштаат ѓубриња на пазар ги 
пријавуваат сите промени во Фитосанитарната управа 
најкасно во рок од 30 дена од денот на настанувањето 
на промените. 

 
Член 10 

(1) Пред пласирање на пазар на ѓубрињата од чле-
нот 38 став (1) точка 1, 2 и 3 од Законот за ѓубриња, на-
учната установа или производителот кон пријавата што 
ја поднесуваат до Фитосанитарната управа приложува-
ат и: 

1. Во случајот од членот 38 став (1) точка 1 од Зако-
нот, изјава за намената на користењето во истражувач-
ки цели, 

2. Во случајот од член 38 став (1) точка 2 од Зако-
нот, изјава дека се произведува за познат купувач и за 
извоз, 

3. Во случајот од член 38 став (1) точка 3 од Зако-
нот, изјава дека се произведува за краен корисник. 

(2) За количините кои се пријавуваат врз основа на 
став (1) од овој член, пред да се увезат треба да се обез-
беди стручно мислење согласно член 40 од Законот за 
ѓубриња. 

 
Член 11 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престануваат да важат одредбите од Правилникот за 
квалитетот, начинот на земање, припремање и доставу-
вање мостри за испитување односно анализа, за единс-
твените методи за вршење, испитување, односно ана-
лиза, за регистарот и за декларирањето на вештачките 
ѓубриња („Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија”, број 13/75) кои се однесуваат на ре-
гистарот на вештачки ѓубриња. 

 
 

Член 12 
Ѓубрињата кои се запишани во Регистарот на ве-

штачки ѓубриња до денот на влегувањето во сила на 
овој правилник можат да се пуштаат во промет под ус-
ловите под кои биле запишани додека не се потрошат, 
а најдоцна две години од влегувањето во сила на овој 
правилник. 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 17-11651/5 
27 јули 2009 година                    Министер,  
           Скопје                    Љупчо Димовски, с.р. 
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1870. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НЕОРГАНСКИ ЃУБРИЊА 
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Стр. 78 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 79 

 



Стр. 80 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 81 

 



Стр. 82 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 83 

 



Стр. 84 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 85 

 



Стр. 86 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 87 

 



Стр. 88 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 89 

 



Стр. 90 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 91 

 



Стр. 92 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 93 

 



Стр. 94 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 95 

 



Стр. 96 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 97 

 



Стр. 98 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 99 

 



Стр. 100 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 101 

 



Стр. 102 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 103 

 



Стр. 104 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 105 

 



Стр. 106 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 107 

 



Стр. 108 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 109 

 



Стр. 110 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 111 

 



Стр. 112 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 113 

 



Стр. 114 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 115 

 



Стр. 116 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 117 

 



Стр. 118 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 119 

 



Стр. 120 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 121 

 



Стр. 122 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 123 

 



Стр. 124 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 125 

 



Стр. 126 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 127 

 



Стр. 128 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 129 

 



Стр. 130 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 131 

 



Стр. 132 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 133 

 



Стр. 134 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 135 

 



Стр. 136 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 137 

 



Стр. 138 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 139 

 



Стр. 140 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 141 

 



Стр. 142 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 143 

 



Стр. 144 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 145 

 



Стр. 146 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 147 

 



Стр. 148 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 149 

 



Стр. 150 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 151 

 



Стр. 152 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 153 

 



Стр. 154 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 155 

 



Стр. 156 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 157 

 



Стр. 158 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 159 

 



Стр. 160 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 161 

 



Стр. 162 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 163 

 



Стр. 164 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 165 

 



Стр. 166 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 167 

 



Стр. 168 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 169 

 



Стр. 170 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 171 

 



Стр. 172 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 173 

 



Стр. 174 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 175 

 



Стр. 176 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 177 

 



Стр. 178 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 179 

 



Стр. 180 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 2009 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 181 

1871. 
Врз основа на член 26, став 5 од Законот за хидро-

метеоролошка дејност (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 103/08), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕДУПРЕ-
ДУВАЊЕ И НАЈАВА НА ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот и постапка-
та за предупредување и најава на временски непогоди. 

 
Член 2 

Одделните  изрази  употребени во ова упатство го 
имаат следното значење: 

- Вонредни временски непогоди представуваат не-
погоди кои немаат директно неповолно влијание, туку 
во екстремни случаи влијаат на човековиот живот и 
материјалните добра;                                            

- Опасните временски непогоди се временски не-
погоди кои директно влијаат на човечкиот живот и ма-
теријалните добра; 

- Катастрофални временски непогоди представу-
ваат опасни временски појави кои имаат огромна де-
структивност врз материјалните добра и зафаќаат ме-
ста каде живеат голем број на луѓе, во урбани средини 
или кога се широко распространети; 

- Неповолна хидролошка појава представува   на-
станот кога се случуваат загрозувања на одредени обје-
кти, материјални добра и населени места од брзо или 
перманентно зголемување на нивото на површинските 
и подземните води или појава на маловодие - хидроло-
шка суша; и  

- Неповолна временска непогода се смета  секое 
одстапување во интензитетот, честината или распро-
странетоста на метеоролошките   елементи и појави 
многу над нормалата.  

 
Член 3 

Начинот и постапката за предупредување и најава 
на временски непогоди опфаќа: 

1. Користење на податоци од нумерички модели за 
прогноза на времето, сателитски продукти, радарски 
слики и метеоролошки податоци корисни за евалуација 
и категоризација на метеоролошките елементи кои ја  
категоризираат  временската непогода;  

2. Користење на хидролошки нумерички модели за по-
јава на поплави и пропагација на поплавните бранови како 
и можните подрачја кои се потенцијално загрозени; 

3. Изготвување на информација за најава на вре-
менски  и хидролошки непогоди  со категоризација на 
видот на непогодата;   

4. Доставување на предупредување  и најава на вре-
менски непогоди до:  Центар за управување со кризи, 
Дирекција за заштита и спасување, Генерален секрета-
ријат на Владата на Република македонија и  Македон-
ска радиотелевизија; и 

5. Информирање на медиумите и јавноста  за појава 
на вонредни, опасни и катастрофални неповолни вре-
менски и хидролошки појави.  

Член 4 
Информацијата од член 3 точка 3 на ова Упатство 

Управата за хидрометеоролошки работи ја доставува 
преку телекомуникациско-информатички средства (те-
лефон, факс, радио средства или електронска пошта), а 
во  ситуации  на опасни и катастрофални неповолни 
временски и хидролошки појави и преку  лична доста-
ва во писмена форма со курир до институциите наведе-
ни во член 3 точка 4. 

Член 5 
Управата за хидрометеоролошки работи  воспоста-

вува web-portal со дефинирање на МЕТЕО-АЛАРМ си-
стем за предупреување и најава  на временски непого-
ди на web сајтот www.meteo.gov.mk за потребите на  
граѓаните на  Република Македонија. 
МЕТЕО-АЛАРМ-от претставува универзален и разбир-
лив систем кој  користи симболи и  карти во боја, а со 
цел да се обезбеди релевантна информација за појава 
на  временски непогоди кои се очекуват да  се појават 
над територијата на Република Македонија. 

 
Член 6 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
Бр. 02-959/10  

15 јули 2009 година            Министер,  
   Скопје               Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1872. 
Врз основа на член  64 став 1 точка 22, а во врска со 

член 17 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на РМ" бр. 3/02, 51/03, 
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), Советот на Народната 
банка на Република Македонија  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Со оваа одлука се регулира начинот на определу-

вање на каматните стапки коишто ги применува Народ-
ната банка на Република Македонија (во понатамошни-
от текст: Народната банка) при спроведување на опера-
циите на отворен пазар и кредитните операции, како и 
висината на есконтната стапка.  

Каматните стапки на останатите инструменти и 
мерки на монетарната политика се определуваат со по-
себни одлуки.  

2. Под „операции на отворен пазар", според оваа 
одлука, се подразбира издавањето краткорочни хартии 
од вредност (во понатамошниот текст: благајнички за-
писи) од страна на Народната банка, спроведувањето 
на репо-трансакциите и на дефинитивните трансакции.  

Под „кредитни операции", според оваа одлука, се 
подразбира одобрувањето на расположливиот кредит 
преку ноќ (во понатамошниот текст: ломбарден кре-
дит). 
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3. Каматните стапки на операциите на отворен па-
зар ги определува гувернерот во согласност со целите 
на монетарната политика, а во зависност од остварени-
те и проектираните монетарни движења.  

Во случај кога операциите на отворен пазар се 
спроведуваат со примена на тендер со каматни стапки, 
каматните стапки се определуваат аукциски. 

4. Каматната стапка на ломбардниот кредит се 
определува во зависност од каматната стапка на опера-
циите на отворен пазар. 

Каматната стапка на ломбардниот кредит се добива 
со додавање 1,50 процентни поени на каматната стапка 
на благајничките записи со рок на достасување од 28 
дена.  

Во случај на примена на тендер со каматни стапки, 
каматната стапка на ломбардниот кредит се добива со 
додавање 1,50 процентни поени на просечната понде-
рирана каматна стапка постигната на последната аук-
ција на благајнички записи со рок на достасување од 28 
дена.  

5. Есконтната стапка изнесува 6,50%. 
6. Каматните стапки на Народната банка се искажу-

ваат на годишно ниво. 
7. При пресметката на каматите се применува едно-

ставен каматен метод. 
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 01.08.2009 година. 

9. Со денот на започнувањето со примена на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за каматните 
стапки на Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ" бр. 117/05, 16/06, 70/06, 
64/07, 159/07, 73/08 и 43/09). 

 
О. бр. 02-15/VII-1/2009                    Претседател 
 30 јули 2009 година       на Советот на Народната банка 

      Скопје                        на Република Македонија, 
                                                       Гувернер, 
                м-р Петар Гошев, с.р.  

__________ 
1873. 

Врз основа на член  64 став 1 точка 22, од Законот 
за Народната банка на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ" бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 
40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 2 став 1 точка 29 и 
член 64 став 3 од Законот за банките („Службен весник 
на РМ“ бр. 67/2007), Советот на Народната банка на 
Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА  МЕТОДОЛОГИЈАТА  ЗА  УТВРДУВАЊЕ  

НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ 
 
I. Во Одлуката за методологијата за утврдување на 

адекватноста на капиталот  („Службен весник на РМ“ 
бр. 159/2007, 32/2008 и 31/2009) се вршат следниве из-
мени и дополнувања: 

1. Во глава II точка 11 потточка б), алинеите 4, 5, 6, 
7 и 8 стануваат потточки 1), 2), 3), 4) и 5). 

Во ставот 2, зборовите: „претходните услови“ се за-
менуваат со зборовите: „условите од потточките 2), 3), 
4) и 5) и доколку е потврдена од овластен ревизор“. 

2. Во глава VI точка 39, зборовите: „акумулирана 
амортизација“ се заменуваат со зборовите: „премијата 
или дисконтот“. 

3. Во глава VI точка 42, став 2, зборот: „сметководс-
твената“ се заменува со зборот: „сметководствена“. 

4. Во глава VI точка 43 потточка а), која што се однесува 
на факторот на конверзија 0%, запирката по зборот: „неиско-
ристени“ и зборот: „безусловно“ се бришат. 

5. Во глава VI точка 43 потточка а), која што се од-
несува на факторот на конверзија 20%, по зборот: 
„друг“ се додава зборот: „сличен“. 

6. Во глава VI точка 43 потточка а), која што се од-
несува на факторот на конверзија 50%, по зборот: 
„друг“ се додава зборот: „сличен“. 

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

 
О. бр. 02-15/VII-2/2009                    Претседател 
 30 јули 2009 година       на Советот на Народната банка 

      Скопје                        на Република Македонија, 
                                                       Гувернер, 
                м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1874. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл. 66  ст. 1 т. 5 и ст. 2  од Закон за 
јавното обинителство („Службен весник на РМ“ бр. 
150/07)  и член 51 ст. 3 од Законот за Советот на јавни-
те обвинители на Република Македонија, на триесет и 
седмата седница  одржана на 30.07.2009 година, ја до-
несе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН  
ОБВИНИТЕЛ 

 
I 

На Башким Бесими, јавен обвинител  во Вишото  
јавно обвинителство во Гостивар, му престанува функ-
цијата јавен обвинител  поради тоа што е избран на 
друга јавна функција. 

II 
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

        
     СОР бр.12/09      Совет на јавните обвинители 
30 јули 2009 година      на Република Македонија 

  Скопје                  Претседател, 
                                   Елена Гошева, с.р. 
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ПП   ОО РР АА ЧЧ КК АА ББ РР .. 99 66
     Со ова неотповикливо го порачувам изданието Криминалистичка  техника во 
    ___________  примероци. 

 
Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по 
пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс 
број + 389-2-551-24-01. 
 
Порачател: _______________________________________  Место: ________________________ 
ул. ______________________________ бр. ____________, тел./факс ______________________ 

 
  Потпис на порачателот 

Во _________, _______2009 година.         (М.П.)           ___________________ 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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