
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
2787. Одлука за изменување на Одлуката 

за доделување на концесија за детал-
ни геолошки истражувања на мине-
рална суровина – варовник на „Алби-
не Бау“ ГМБХ Австрија на локалите-
тот „с.Тројаци“, општина Прилеп........ 3

2788. Одлука за изменување на Одлуката за 
доделување на концесија за детални 
геолошки истражувања на минерална 
суровина – туф на „Цементарница Ус-
је“ АД Скопје на локалитетот „Габер“ 
с. Макреш, општина Куманово.............. 3

2789. Одлука за давање согласност на Од-
луката за изменување и дополнување 
на Финансискиот план на јавното 
претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија за 2009 година.......... 4

2790. Одлука за давање согласност на Го-
дишната инвестициона програма за 
изградба на станови наменети за про-
дажба за период на градба од октом-
ври 2009 година до октомври 2010 го-
дина......................................................... 4

2791. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука............. 4

 Стр. 
2792. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука............. 4

2793. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука………. 5

2794. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука............. 5

2795. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука............. 5

2796. Одлука за престанок и давање на 
трајно користење на движна ствар на 
Факултетот за ветеринарна медицина.. 5

2797. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука............. 6

2798. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука............. 6

2799. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука............. 6

2800. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука………. 6

Број 142      Год. LXV Среда, 25 ноември 2009 Цена на овој број е 280 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 

 Стр. 
2801. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука………. 6

2802. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземени 
предмети со правосилна одлука……... 7

2803. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземени 
предмети со правосилна одлука........... 7

2804. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука............. 7

2805. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука............. 7

2806. Одлука за доделување на концесија 
за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – јаглен на АД 
„Електрани на Македонија“ – Скопје, 
на локалитетот „Мариово“ општина 
Прилеп.................................................... 8

2807. Одлука за престанок и за давање на 
времено користење на недвижни ства-
ри на Акционерското друштво за по-
штенски сообраќај Македонски пошти 8

2808. Одлука за престанок и за давање на 
времено користење на движни ствари 
на Акционерското друштво за пош-
тенски сообраќај Македонски пошти.. 9

2809. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенцијата за разузнавање.............. 10

2810. Одлука за престанок и за давање на 
користење на движни ствари на Ми-
нистерството за образование и наука.. 11

2811. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Министерството за образование и 
наука....................................................... 12

2812. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Министерството за образование и 
наука....................................................... 16

2813. Решение за изменување на Решение-
то за формирање на Комисија за сле-
дење и оценка на исполнетост на 
условите за преминување во втората 
фаза од процесот на фискалната де-
централизација....................................... 18

2814. Програма за изменување на Програ-
мата за развој на спорт и млади за 
2009 година............................................ 19

 

 Стр. 
2815. Правилник за начинот и постапката 

на полагање на стручниот испит за 
оспособеност за извршување на рабо-
тите на регистрација на возила во 
правните лица за регистрација на во-
зила, формата и содржината на обра-
зецот на потврдата за положен испит, 
начинот на работа на комисијата за 
спроведување на стручниот испит и 
програмата за полагање на стручниот 
испит, како и начинот на водење на 
евиденцијата за спроведените струч-
ни испити од страна на комисијата...... 19

2816. Правилник за начинот и постапката 
за издавање и одземање на лиценците 
за проектирање на градби, ревизија на 
проектна документација, управител 
на градба, изведувач на градби, над-
зор на изградбата на градби и управи-
тел на одржување на објекти од прва, 
втора и трета категорија, формата и 
содржината на образецот на лиценци-
те како и формата, содржината и на-
чинот на водење на регистарот за из-
дадени лиценци..................................... 26

2817. Правилник за начинот и постапката 
за издавање и одземање на овластува-
њата за проектирање на градби, реви-
зија на проектна документација, ин-
женер за изведба и надзорен инженер, 
како и формата, содржината и начи-
нот на водењето на Регистарот за из-
дадени и одземени овластувања.......... 45

2818. Исправка на Правилникот за коли-
чеството биоразградливи состојки во 
отпадот што смее да се депонира......... 56

2819. Исправка на Правилникот за начи-
нот на постапување со отпадот од ти-
таниум диоксид, начинот на вршење 
мониторинг и формата, содржината и 
начинот на доставување податоци....... 57

2820. Деловник за изменување и дополну-
вање на Деловникот за работа на Суд-
скиот совет на Република Македонија 66

2821. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за постапката 
и начинот за утврдување нестручно и 
несовесно вршење на судиската функ-
ција......................................................... 67

2822. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за постапката 
на дисциплинска одговорност на су-
диите....................................................... 69

 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 3 

 Стр. 
2823. Решение за стапување во примена на 

востановен катастар на недвижности.. 70
2824. Решение за стапување во примена на 

востановен катастар на недвижности.. 71
2825. Решение за стапување во примена на 

востановен катастар на недвижности.. 71
2826. Решение за стапување во примена на 

востановен катастар на недвижности.. 71
2827. Решение за стапување во примена на 

востановен катастар на недвижности.. 71
2828. Решение за стапување во примена на 

востановен катастар на недвижности.. 71
2829. Решение за стапување во примена на 

востановен катастар на недвижности.. 72
2830. Решение за конверзија на податоците 

од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности..................................... 72

2831. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 72

2832. Правилник за содржината и формата 
на Годишниот извештај за изречени 
мерки за утврдена дисциплинска и 
материјална одговорност...................... 72

2833. Правилник за начинот на селекти-
рање и вработување на државните 
службеници и за формата и содржи-
ната на пријавата за интерен оглас за 
вработување на државен службеник... 79

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2787. 
Врз основа на член10 став 2 од Законот за минерал-

ните суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.11.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ВАРОВНИК НА „АЛБИНЕ БАУ“ ГМБХ АВСТРИЈА 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ТРОЈАЦИ“, ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 
 
1. Во Одлуката за доделување на концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – варов-
ник на „Албине Бау“ ГМБХ Австрија на локалитетот „с. 
Тројаци“, општина Прилеп („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 109/09), во точката 5 износот 
„1.573.000,00“ се заменува со износот „1.537.000,00“. 

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

 
  Бр. 19-4143/2               Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
            Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2788. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 10.11.2009 
година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ТУФ НА „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „ГАБЕР“ С. МАКРЕШ, ОПШТИНА  

КУМАНОВО 
 
1.  Во точката Т-2 од табелата од Одлуката за доде-

лување на концесија за ница Усје“ АД Скопје на локали-
тетот „Габер“ с. Макреш, општина Куманово бр. 19-
4145/1 од 24.08.2009 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 109/09), кај координатата – Y бро-
јот „7.573.570,00“ се заменува со бројот „7.573.580,00“. 

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

 
   Бр.19-4145/1              Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2789. 
Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување 

со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.2/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ФИНАН-
СИСКИОТ ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛО-
ВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Се дава согласност на Одлуката за изменување и 

дополнување на Финансискиот план на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија за 2009 година, број 02-
13869/5-2 од 20.08.2009 година, донесена од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија.  

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

  
   Бр. 19-5203/1              Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
2790. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 
83/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА 
СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА ЗА ПЕРИ-
ОД НА ГРАДБА ОД ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ДО  

ОКТОМВРИ 2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за изградба на станови намене-
ти за продажба за период на градба од октомври 2009 
година до октомври 2010 година, бр. 02-15679/3 од 
23.09.2009 година, донесена од Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија. 

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

     
  Бр.19-5247/1                    Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2791. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за образование и наука Бр.03-596/1 
од 15 октомври 2009 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр.19-5250/1              Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
2792. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија 03-595/1 од 15 октомври 
2009 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр.19-5251/1                   Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година          на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2793. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со  оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија бр. 03-592/1 од 15 октомври 
2009 година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 19-5253/1              Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
2794. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за труд и социјална политика Бр. 
03-68/4 од 16 октомври 2009 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр.19-5265/1             Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година        на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
2795. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со  оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Основен суд Кичево бр. 03-168/4 од 16.10.2009 го-
дина. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 19-5270/1             Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
2796. 

Врз основа на член 54 и 54-а 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 3.11.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФАКУЛТЕТОТ  

ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движната ствар – санитетско амбулантно возило марка 
Мерцедес Бенз, тип – L 508 D, број на регистарски таб-
лички С 31-202, број на шасија WDB 30941510801338, 
број на мотор 314948-10-494816 и година на произ-
водство 1986. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
без надомест на трајно користење на Факултетот за ве-
теринарна медицина. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со де-
канот на Факултетот за ветеринарна медицина, со 
кој се уредуваат правата и обврските на движната 
ствар од член 1 на оваа одлука, која се дава на трајно 
користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-5283/1                 Заменик на претседателот 

3 ноември 2009 година           на Владата на Република 
     Скопје                             Македонија,  
                               Абдилаќим Адеми, с.р. 
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2797. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија бр.03-610/1 од 19 октомври 
2009 година. 

 
Член 2 

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

     
Бр. 19-5297/1                 Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година     на Владата на Република 
     Скопје                              Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2798. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија бр.03-611/1 од 19 октомври 
2009 година. 

 
Член 2 

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

     
Бр. 19-5298/1                 Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година     на Владата на Република 
     Скопје                           Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2799. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за локална самоуправа Бр. 03-
469/11 од 20 октомври 2009 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр.19-5325/1               Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
2800. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство Бр.03-201/2 од 20 октомври 2009 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр.19-5326/1               Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година          на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
2801. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за локална самоуправа Бр.03-478/3 
од 20 октомври 2009 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр.19-5327/1               Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година          на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
2802. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ 

СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Министерството за правда бр. 03-604/2 од 
20.10.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.19-5328/1                    Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
    Скопје                                    Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

2803. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ 

СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Министерството за правда – Управа за извршу-
вање на санкциите бр. 03-619/2 од 20.10. 2009 година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.19-5329/1                    Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
    Скопје                                    Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2804. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за локална самоуправа под бр.03-
58/4 од 21.10.2009 година.  

 
Член 2 

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

  
   Бр.19-5351/1              Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
2805. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделс-
твото и руралниот развој на Република Македонија 
Бр.03-253/2 од 21 октомври 2009 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр.19-5352/1              Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2806. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот  за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.24/07 и 88/08) и член 36 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен Весник 
на Република Македонија“ бр.59/00,12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 10.11.2009 година, до-
несе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ЈАГЛЕН НА АД „ЕЛЕКТРАНИ НА 
МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„МАРИОВО“ ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. На АД „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“ – 

Скопје, се доделува концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минерална суров8ина – јаг-
лен на локалитетот „Мариово“ општина Прилеп. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува Р = 7,17 км2 
определен со координатни точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања од 

точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 6 години, 
со можност за продолжување за уште еден период потре-
бен за истражување на минералната суровина за кој и е 
доделена концесијата, но не подолго од две години. 

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истра-
жувања е утврдување на рудните резерви на минерална-
та суровина – јаглен на локалитетот „Мариово“ општина 
Прилеп, а додека начинот на вршењето на деталните ге-
олошки истражувања е регулиран согласно Законот за 
минерални суровини и подзаконските прописи. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања, концесионерот е должен да го 
плати пред склучување на договорот за концесиоја, 
согласно Тарифникот за утврдување на висината на на-
доместоците за издавање на дозволи и концесии за вр-
шење на детални геолошки истражувања и концесии за 
експлоатација на минерални суровини („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.72/07). 

6. Рокот за поднесување на Извештај за извршените 
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни е 120 дена по истекот на концесијата. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за  концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр.19-5368/1               Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
2807. 

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 10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АК-
ЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ  

СООБРАЌАЈ МАКЕДОНСКИ ПОШТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии – Царинска управа му преста-
нува правото на користење на недвижните ствари-де-
ловни простории во сопственост на Република Македо-
нија и тоа: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, се да-

ваат на Акционерското друштво за поштенски сообра-
ќај Македонска пошта, на времено користење за пери-
од од 24 месеци од денот на влегување во сила на оваа 
одлука, без надомест. 

  
Член 3 

Директорот на Царинската управа склучува дого-
вор со директорот на Акционерското друштво за по-
штенски сообраќај Македонска пошта, за правата и 
обврските за недвижните ствари од член 1 на оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

     
Бр. 19-5412/1                 Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година     на Владата на Република 
     Скопје           Македонија,  
           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54-а, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ МАКЕДОНСКИ ПОШТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за финансии – Царинска управа му престанува 
користењето на движните ствари – монтажни објекти и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на Акционерското друштво за поштенски сообраќај 

Македонска пошта на времено користење за период од 24 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, без надомест. 

 
Член 3 

Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Акционерското друштво за 
поштенски сообраќај Македонска пошта, за правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Примопредавањето на движните ствари на член 1 од оваа одлука ќе се изврши комисиски во рок од 15 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 5 

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

 
  Бр. 19-5412/2                             Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година                              на Владата на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

2808. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.11.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа му престанува 
користењето на движните ствари и тоа: 

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Агенцијата за разузнавање, без 

надомест. 
 

Член 3 
Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Агенцијата за разузнавање, за права-

та и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

        Бр.19-5411/1                         Заменик на претседателот 
10 ноември 2009 година                              на Владата на Република 

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

2809. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за надворешни работи му престанува користе-
њето на движните ствари: книги на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на 
дипломатијата, меѓународното право и меѓународната политика, и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Министерството за образо-

вание и наука без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за надворешни работи склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
  Бр. 19-5357/1                         Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година                             на Владата на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

2810. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен  весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 10.11.2009 година, донесе  

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура, престанува користењето на движните 

ствари 24 (дваесет и четири) учебници на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на ли-

ковната уметност, музичката уметност, театарската уметност, филмската уметност, архитектурата, археологи-

јата, етнографијата, музеологијата и библиотекарството, во количина од 850 примероци, за секоја од подолуна-

ведените книги, и тоа: 

2811. 
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование 

и наука без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Министерот за образование и наука за уредување на правата и 

обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за трајно кори-

стење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања бр.19-2141/1 од 11 мај 2009 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.67/09). 

 
Член 5 

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

 
 Бр.19-5426 /1                           Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година                             на Владата на Република 
    Скопје                        Македонија, 

         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за економија му престанува користењето на 
движните ствари – книги на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на еконо-
мијата и тоа: 

 

2812. 
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно  користење на Министерството за 

образование и наука без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за економија склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
  Бр. 19-5503/1                            Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година                            на Владата на Република 
           Скопје                                              Македонија, 
                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2813. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08 и 82/08) и  член 46, став 2 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04 
и 96/04), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.11.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНКА 
НА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕМИ-
НУВАЊЕ ВО ВТОРАТА ФАЗА ОД ПРОЦЕСОТ  

НА ФИСКАЛНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 
 
1. Во Решението за формирање на Комисија за сле-

дење и оценка на исполнетост на условите за премину-
вање во втората фаза од процесот на фискалната децен-
трализација („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/07), точката 2 се менува и гласи: 

„2. За претседател и членови на Комисијата од точ-
ка 1 на ова решение се назначуваат: 

За претседател: 
- проф.д-р Снежана Костадиноска-Милошеска, виш 

научен соработник, Економски институт – Скопје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За членови: 
- Тања Костовска, раководител на одделение во 

Министерството за финансии; 
- д-р Томе Неновски, професор на Американ колеџ 

– Скопје; 
- Коце Трајановски, градоначалник на Град Скопје, 

претседател на ЗЕЛС; 
- Љупчо Којчиновски, градоначалник на општина 

Дебар; 
- Бесим Велиу, градоначалник на општина Зајас; 
- Андријана Стојановска, државен секретар во Ми-

нистерството за локална самоуправа; 
- Соња Јаневска - Петкоска, државен советник во 

Министерството за образование и наука; 
- Илија Гарески, раководител на сектор во Мини-

стерството за труд и социјална политика и 
- Ѓурѓица Трајковска, раководител на сектор во Ми-

нистерството за култура.“ 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 19-5543/1           Заменик на претседателот 

16 ноември 2009 година     на Владата на Република 
     Скопје                           Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2814. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
166/08),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.11.2009 година,  донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 
НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2009 ГОДИНА 

 
Во Програмата за развој на спорт и млади за 2009 

година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/09 и 87/09). 

Во делот I, Потпрограма 20 – спорт, ставка 463 – Тран-
сфери до невладини организации, во табеларниот преглед 
во колоната во редот број 1, износот „10.000.000,00“ се за-
менува со износот „9.500.000,00“; во редот број 2, износот 
„7.500.000,00“ се заменува со износот „8.700.000,00“; во ре-
дот број 3, износот „8.000.000,00“ се заменува со износот 
„7.000.000,00“; во редот број 4, износот „25.000.000,00“ се 
заменува со износот „23.700.000,00“; во редот број 5, изно-
сот „3.000.000,00“ се заменува со износот „3.100.000,00“; во 
редот 6, износот „3.500.000,00“ се заменува со износот 
„0,00“; во редот вкупно, износот „57.000.000,00“ се замену-
ва со износот „52.000.000,00“. 

Во делот II, Потпрограма 30 – млади, ставка 463 – 
Трансфери до невладини организации, во табеларниот 
преглед во колоната во редот број 3, износот 
„2.000.000,00“ се заменува со износот „1.000.000,00“; 
во редот вкупно, износот „18.000.000,00“ се заменува 
со износот „17.000.000,00“. 

Во делот III, Потпрограма 40 – меѓународни активно-
сти за спорт и млади, спорт, ставка 463 – Трансфери до 
невладини организации, во табеларниот преглед во коло-
ната  во редот број 1, износот „34.000.000,00“ се заменува 
со износот „30.659.000,00“; во редот број 5, износот 
„2.000.000,00“ се заменува со износот „1.341.000,00“; во 
редот вкупно, износот „46.000.000,00“ се заменува со из-
носот „42.000.000,00“. 

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

   Бр.19-5291/1              Заменик на претседателот 
10 ноември 2009 година         на Владата на Република 

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

______________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

2815. 
Врз основа на член 72 од Законот за возила (“Служ-

бен весник на Република Македонија” број 140/08) ми-
нистерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПОЛАГАЊЕ 
НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ОСПОСОБЕНОСТ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА РЕГИСТ-
РАЦИЈА НА ВОЗИЛА ВО ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЗА 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА, ФОРМАТА И СО-
ДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА 
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ, НАЧИНОТ НА РАБОТА 
НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, КАКО И НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА 
СПРОВЕДЕНИТЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ ОД СТРАНА  

НА КОМИСИЈАТА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката на полагање на стручниот испит за оспособеност 
за извршување на работи на регистрација на возила во 

правните лица за регистрација на возила, формата и 
содржината на образецот на потврдата за положен 
испит, начинот на работа на комисијата за спроведува-
ње на стручниот испит и програмата за полагање на 
стручниот испит, како и начинот на водење на евиден-
цијата за спроведените стручни испит од страна на ко-
мисијата. 

 
II. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ПОЛАГАЊЕ НА 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА РЕГИСТРАЦИЈА НА 
ВОЗИЛА ВО ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА  

НА ВОЗИЛА 
 

Член 2 
Стручниот испит го полагаат лица кои ќе ги вршат 

работите на регистрација на возила во правните лица за 
регистрација на возила и лица кои веќе ги извршуваат 
работите на регистрација на возила во правните лица за 
регистрација на возила, а треба да го обноват знаењето 
за извршување на работите на регистрација на возила 
(во натамошниот текст: кандидати).        

  
Член 3 

Стручниот испит се спроведува писмено на прет-
ходно изготвен тест од страна на комисијата.  

    
Член 4 

Тестот содржи определен број прашања на кои 
одговорите се даваат на начин определен во тестот. 

Точните одговори на прашањата од тестот се вред-
нуваат со бодови зависно од содржината и сложеноста 
на прашањето. 

   
Член 5 

Правните лица за регистрација на возила треба да 
го пријават полагањето на стучниот испит за своите 
кандидати.  

Правните лица од ставот 1 на овој член поднесуваат 
пријава за полагање на стручниот испит до комисијата.  

 
Член 6 

Комисијата ги известува правните лице од членот 5 
на овој правилник за времето и местото на спроведува-
ње на стучниот испит, најдоцна 15 дена од приемот на 
пријавата.  

 
Член 7 

Пред почеток на полагање на стручниот испит чле-
новите на комисијата го утврдуваат идентитетот на 
пријавените кандидати. 

 
Член 8 

Прашањата содржани во тестот од член 3 од овој 
правилник кандидатот треба да ги одговори за 60 ми-
нути од почетокот на спроведувањето на стручниот 
испит. 

По истекот на времето од ставот 1 на овој член 
комисијата ги собира тестовите на кандидатите и со 
тоа стручниот испит завршува.  

 
Член 9 

Ако кандидатот не пристапи кон полагање на стуч-
ниот испит или пред почетокот на стручниот испит се 
откаже од полагањето, комисијата смета дека не го 
полагал испитот. 

Ако кандидатот се откаже од веќе започнатото по-
лагање на стучниот испит, комисијата смета дека не го 
положил стручниот испит. 
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Член 10 
Ако на стручниот испит кандидатот се служи со 

недозволени средства  (користење на учебници или бе-
лешки, препишување и сл.), комисијата го отстранува 
таквиот кандидат од стручниот испит и се смета дека 
кандидатот не го положил испитот. 

 
III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА  

ПОТВРДАТА ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ 
 

Член 11 
Образецот на потврдата за положен стручен испит е 

изработен на хартија во бела боја со димензии 210 х 
297 мм и се изработува во два примерока, од кои еден 
примерок се доставува на кандидатот согласно член 17 
став 2 од овој правилник, а другиот примерок останува 
кај комисијата. 

  
Член 12 

Потврдата за положен испит (во натамошниот 
текст: потврдата) содржи: грб и назив „Република Ма-
кедонија“, Министерство за внатрешни работи, број, 
датум и место на издавање на потврдата, правниот ос-
нов од Законот за возила врз основа на кој се издава 
потврдата, натпис: „ПОТВРДА за положен испит“, 
име, татково име и презиме на кандидатот, датум, ме-
сто и држава на раѓање, место на живеење, односно 
престојување, улица и број на живеалиштето, односно 
престојувалиштето, ден, месец и година на одржување 
на стручниот испит, текст: „ГО ПОЛОЖИ СТРУЧНИ-
ОТ ИСПИТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА РЕ-
ГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА И ОБНОВУВАЊЕ НА 
ЗНАЕЊЕТО“, место за печат и потпис на претседате-
лот на комисијата.  

Образецот на потврдата од член 11 од овој правил-
ник е даден во прилог бр. 1, кој е составен дел од овој 
правилник. 

 
IV. НАЧИН НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
 

Член 13 
Врз основа на поднесените пријави од стана на 

правните лице од член 5 од овој правилник, комисијата 
изготвува записник за кандидатите кои го полагаат 
стручниот испит на тој ден.      

   
Член 14 

Комисијата во полн состав ги разгледува и оценува 
собраните тестови. 

По оценувањето на тестовите, сите членови на ко-
мисијата го потпишуваат секој тест на кандидатите.   

 
Член 15 

Комисијата смета дека кандидатот го положил те-
стот ако со одговорите на поставените прашања од те-
стот освоил најмалку 90% од пропишаниот број на по-
зитивни поени. 

   
Член 16 

Освоениот број на бодови, комисијата ги запишува 
во записникот за пријавени кандидати. 

Во записникот се запишуваат и личните податоци 
за кандидатите кои го положиле стручниот испит и за 
кандидатите кои не го положиле стручниот испит.  

По завршување на активностите од ставовите 1 и 2 
на овој член, членовите на комисијата го потпишуваат 
записникот.    

 
Член 17 

Комисијата писмено ги известува правните лица од 
член 5 од овој правилник за резултатите на кандидати-
те кои го полагале стучниот испит. 

Во прилог на известувањето од ставот 1 на овој 
член комисијата доставува до правното лице примерок 
од записникот и потврдата за полoжениот стручен ис-
пит за кандидатите кои го положиле испитот.     

     
V. ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ 

ИСПИТ 
 

Член 18 
Стручниот испит се полага согласно Програмата за 

полагање на стручниот испит, која е дадена во прилог 
бр. 2 и е составен дел од овој правилник.  

 
Член 19 

Програмата за полагање на стручен испит ја сочи-
нуваат прашања од законите и подзаконските прописи 
што ја регулираат соодветната материја. 

  
VI. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА 
СПРОВЕДЕНИТЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ ОД СТРАНА 

НА КОМИСИЈАТА 
   

Член 20 
За спроведените стручни испити комисијата води 

евиденција.  
Евиденцијата од став 1 на овој член се води во уко-

ричена книга.  
Секоја страна од книгата има реден број напишан 

со арапски броеви, по растечка големина. 
    

Член 21 
Книгата од член 20 од овој правилник ги содржи 

следните рубрики: реден број, име и презиме на канди-
датот, живеалиште, датум на спроведување на стручни-
от испит, број на освоени поени, оценка за постигнати-
от успех и кој пат полага. 

Во рубриката реден број се запишува редниот број 
на уписот; во рубриката име и презиме на кандидатот 
се запишуваат името и презимето на кандидатот за 
полагање на стручниот испит; во рубриката живеали-
ште се запишуваат живеалиштето или престојували-
штето на кандидатот за полагање на стручниот испит; 
во рубриката датум на спроведување на стручниот ис-
пит се запишува денот, месецот и годината кога е спро-
веден стручниот испит; во рубриката број на освоени 
поени се запишуваат вкупно освоените поени на кан-
дидатот од спроведениот стручен испит; во рубриката 
оценка за постигнатиот успех се запишува дали канди-
датот го положил или не го положил стручниот испит; 
во рубриката кој пат полага се запишува колку пати 
претходно канидатот се обидувал да го положи струч-
ниот испит.               

 
Член 22 

Книгата се чува како документ од трајна вредност 
во писмена и електронска форма согласно прописите за 
канцелариско и архивско работење.  

 
VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 23 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2010 година. 

 
Бр. 141-75582/1                  Министер 

19 ноември 2009 година          за внатрешни работи, 
         Скопје              м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
2816. 

Врз основа на член 38 став 4 од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
130/09), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И 
ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ 
НА ГРАДБИ, РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА, УПРАВИТЕЛ НА ГРАДБА, ИЗВЕДУ-
ВАЧ НА ГРАДБИ, НАДЗОР НА ИЗГРАДБАТА НА 
ГРАДБИ И УПРАВИТЕЛ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБ-
ЈЕКТИ ОД ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЈА, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ЛИЦЕНЦИТЕ КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА 
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА 

ИЗДАДЕНИ ЛИЦЕНЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за издавање и одземање на лиценците за проекти-
рање на градби, ревизија на проектна документација, 
управител на градба, изведувач на градби, надзор на 
изградбата на градби и управител на одржување на об-
јекти од прва, втора и трета категорија, формата и со-
држината на образецот на лиценците како и формата, 
содржината и начинот на водење на регистарот за изда-
дени лиценци.  

 
Член 2 

Лиценците од член 1 на овој правилник се издаваат 
на писмено барање поднесено од правно лице реги-
стрирано во Централниот регистар за вршење на соод-
ветната дејност. Во барањето се наведува за која деј-
ност и кој вид на градби се бара лиценца. 

 
Член 3 

По доставеното барање и приложените докази со 
барањето, се проверува доставената документација и 
доколку истата е комплетна, во рок од седум дена се 
издава лиценца. 

Доколку се утврди дека барањето за издавање на 
лиценца е некомплетно за тоа писмено се известува ба-
рателот кој во рок од три дена од добивањето на изве-
стувањето, треба да го комплетира барањето, во спро-
тивно барањето се одбива. 

Член 4 
Лиценцата ја одзема Министерството за транспорт 

и врски доколку се констатира дека правното лице при-
ложило неточни податоци потребни за добивање на ли-
ценцата, престанало да ги исполнува условите за доби-
вање на лиценцата и доколку ја користи лиценцата за 
друга намена, од намената за која истата е издадена. 

За одземање на лиценцата се известува правното 
лице кое треба лиценцата да ја врати  во рок од осум 
дена од приемот на известувањето. 

 
Член 5 

Образецот за лиценца А за проектирање на градби 
од прва и втора категорија е со формат А-4 на специ-
јална хартија во жолта боја, кој е даден во Прилог 1 и е 
составен дел на овој правилник. 

Образецот за лиценца Б за проектирање на градби 
од трета, четврта и петта категорија е со формат А-4 на 
специјална хартија во портокалова боја, кој е даден во 
Прилог 2 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Образецот за лиценца А за ревизија на проектна до-
кументација за градби од прва и втора категорија е со 
формат А-4 на специјална хартија во жолта боја, кој е 
даден во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник. 

Образецот за лиценца Б за ревизија на проектна до-
кументација за градби од трета, четврта и петта катего-
рија е со формат А-4 на специјална хартија во портока-
лова боја, кој е даден во Прилог 4 и е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 7 

Образецот за лиценца за управител на градба е со 
формат А-4 на специјална хартија во портокалова боја, 
кој е даден во Прилог 5 и е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 8 

Образецот за лиценца А за изведувач на градби од 
прва категорија е со формат А-4 на специјална хартија 
во зелена боја, кој е даден во Прилог 6 и е составен дел 
на овој правилник. 

Образецот за лиценца Б за изведувач на градби од 
втора категорија е со формат А-4 на специјална хартија 
во сина боја, кој е даден во Прилог 7 и е составен дел 
на овој правилник. 
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Образецот за лиценца Ц за изведувач на градби од 
трета категорија е со формат А-4 на специјална хартија 
во жолта боја, кој е даден во Прилог 8 и е составен дел 
на овој правилник. 

Образецот за лиценца Д за изведувач на градби од 
четврта категорија е со формат А-4 на специјална хар-
тија во црвена боја, кој е даден во Прилог 9 и е соста-
вен дел на овој правилник. 

Образецот за лиценца Е за изведувач на градби од 
петта категорија е со формат А-4 на специјална хартија 
во бела боја, кој е даден  во Прилог 10 и е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 9 

Образецот за лиценца А за надзор на изградба на 
градби од прва категорија е со формат А-4 на специјал-
на хартија во жолта боја, кој е даден во Прилог 11 и е 
составен дел на овој правилник. 

Образецот за лиценца Б за надзор на изградба на 
градби од втора категорија е со формат А-4 на специ-
јална хартија во сина боја, кој е даден во Прилог 12 и е 
составен дел на овој правилник. 

Образецот за лиценца Ц за надзор на изградба на 
градби од трета категорија е со формат А-4 на специ-
јална хартија во зелена боја, кој е даден вo Прилог 13 и 
е составен дел на овој правилник. 

Образецот за лиценца Д за надзор на изградба на 
градби од четврта и петта категорија е со формат А-4 
на специјална хартија во портокалова боја, кој е даден 
во Прилог 14 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Образецот за лиценца за управител на одржување 
на објекти од прва, втора и трета категорија е со фор-
мат А-4 на специјална хартија во сина боја, кој е даден 
во Прилог 15 и е составен дел на овој правилник. 

                                                     
Член 11 

Регистарот за издадените и одземените лиценци е 
во форма на книга со формат А4.  

Насловната страна содржи:  
„Република Македонија, Министерство за транс-

порт и врски”, а на средината: “Регистар на  издадени и 
одземени лиценци”. 

Внатрешната страна на регистарот содржи рубрики 
во кои се впишуваат следните податоци: реден број, 
вид на лиценцата, број под кој е издадена лиценцата, 
број под кој е одземена лиценцата, назив и седиште на 

правното лице, датум на издавање, датум на одземање, 
рок на важење, забелешка во која се внесуваат сите 
промени во врска со издадените лиценци. 

 Регистарот се води во пишана или електронска 
форма. 

 Образецот на регистарот е даден во Прилог 16 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на издава-
ње, одземање и продолжување на лиценца за изведувач 
на градби формата и содржината на образецот на ли-
ценците и начинот на водење на регистарот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.134/08), Правил-
никот за начинот на издавање, одземање и продолжу-
вање на лиценца за проектирање на градби, формата и 
содржината на образецот на лиценците и начинот на 
водење на регистарот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.134/08), Правилникот за начинот на из-
давање, одземање и продолжување на лиценца за над-
зор над градба, формата и содржината на образецот на 
лиценците и начинот на водење на регистарот („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.134/08), Пра-
вилникот за начинот на издавање, одземање и продол-
жување на лиценца  за управител на градба од прва до 
трета категорија, како и надоместокот за добивање на 
лиценцата, формата и содржината на образецот на ли-
ценцата, формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот за издадени лиценци за управител на градба 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
123/08) и Правилникот за начинот на издавање, одзема-
ње и продолжување на лиценца А за управител на одр-
жување од прва и втора категорија, лиценца Б за упра-
вител на одржување од трета категорија, формата и со-
држината на образецот на лиценците и начинот на во-
дење на регистарот за издадени лиценци за управител 
на одржување и висината на надоместокот за добивање 
на лиценца („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.123/08). 

  
Член 13 

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

 
  Бр. 02-13924/1 

20 ноември 2009 година                 Министер, 
       Скопје                    Миле Јанакиески, с.р. 
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2817. 
Врз основа на член 39 став 4 од Законот за градење 

(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
130/09), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И 
ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊАТА ЗА ПРОЕКТИ-
РАЊЕ НА ГРАДБИ, РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДО-
КУМЕНТАЦИЈА, ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБА И НАД-
ЗОРЕН ИНЖЕНЕР, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТА-
РОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ОВЛАСТУВАЊА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ката за издавање и  одземање на овластувањата за про-
ектирање на градби, ревизија на проектна документа-
ција, инженер за изведба и надзорен инженер, како и 
формата, содржината и начинот на водењето на реги-
старот за издадени и одземени овластувања. 

 
Член 2 

Овластувањата од член 1 на овој правилник се изда-
ваат на лица кои учествуваат во градењето на градби 
од следните области: архитектура, градежништво, ма-
шинство, електротехника, геотехника, сообраќајно ин-
женерство и инженерство за животна средина. 

 
Член 3 

За добивање на овластување се поднесува писмено 
барање до Комората на овластени архитекти и овласте-
ни инженери (во понатамошниот текст: Комора) во кое 
се наведува видот на овластувањето А или Б, видот на 
дејноста за кое се бара овластување за проектирање, за 
раководење со изградба на градби, ревизија или надзор 
и соодветната струка што ја има стекнато барателот на 
овластувањето. 

Кон барањето се поднесуваат и доказите пропиша-
ни со Законот за градење за добивање на соодветното 
овластување. 
   

Член 4 
Поднесеното барање за добивање на овластување 

Комората го разгледува и проверува дали се исполнети 
пропишаните услови.  

Доколку Комората утврди дека е доставена комп-
летна документација и се исполнети условите за доби-
вање на баранато овластување, го издава овластување-
то во рок од седум дена од доставување на барањето. 

Кога Комората ќе утврди дека документацијата не е 
комплетна и дека има потреба од доставување на до-
полнителни документи, писмено го известува барате-
лот во рок од седум дена од добивањето на известува-
њето, да ја комплетира документацијата, во спротивно 
барањето се одбива. 

  
Член 5 

Овластувањето го одзема Комората доколку се кон-
статира дека физичкото лице не го почитува Кодексот 
на професионална етика на овластени архитекти и ов-
ластени инженери и Тарифникот за извршени услуги 
на Комората. 

За одземање на овластувањето се известува физич-
кото лице кое треба овластувањето да го  врати  во рок 
од осум дена од приемот на  известувањето. 

 
Член 6 

Образецот на овластувањето А за изработка на про-
ектна документација на градби од прва и втора катего-
рија е со формат А4 кој е даден во Прилог 1 и е соста-
вен дел на овој правилник. 

Образецот на овластувањето Б за изработка на про-
ектна документација на градби од трета, четврта и пет-
та категорија е со формат А4 кој е даден во Прилог 2 и 
е составен дел на овој правилник. 

Член 7 
Образецот на овластувањето А за ревизија на про-

ектна документација на градби од прва и втора катего-
рија е со формат А4 кој е даден во Прилог 3 и е соста-
вен дел на овој правилник. 

Образецот на овластувањето Б за ревизија на про-
ектна документација на градби од трета, четврта и пет-
та категорија е со формат А4 кој е даден во Прилог 4 и 
е составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Образецот на овластувањето А за инженер за извед-
ба на градби од прва и втора категорија е со формат А4 
кој е даден во Прилог 5 и е составен дел на овој пра-
вилник. 

Образецот на овластувањето Б за инженер за извед-
ба на градби од трета, четврта и петта категорија е со 
формат А4 кој е даден во Прилог 6 и е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 9 

Образецот на овластувањето А за надзорен инженер 
на градби од прва и втора категорија е со формат А4 кој е 
даден во Прилог 7 и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на овластувањето Б за надзорен инженер 
на градби од трета, четврта и петта категорија е со фор-
мат А4 кој е даден во Прилог 8 и е составен дел на овој 
правилник. 

                                                         
Член 10 

Регистарот на издадените и одземените овластува-
ња е во форма на книга со формат А4. 

На насловната страна на регистaрот е отпечатен гр-
бот на Република Македонија и ознаката на Комората, 
а под нив текстот: 

„Регистар на издадени и одземени овластувања”. 
Внатрешните страни на регистaрот ги содржат 

следните рубрики:  
- реден број,  
- број и датум на барањето за издавање на овласту-

вањето,  
- име и презиме на носителот на овластувањето,  
- соодветната струка, 
- вид на дејноста за која е издадено овластувањето,  
- тип на овластувањето А или Б, 
- датум на издавање,  
- датум на одземање, 
- број на издаденото овластување, 
- број на одземеното овластување, 
- рок на важење и 
- забелешка.  
Образецот на регистарот е даден во Прилог 9 кој е 

составен дел на овој правилник. 
 

Член 11 
Регистарот на издадени и одземени овластувања се 

води во пишана или во електронска форма. 
 

Член 12 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за начинот и критериумите 
за издавање, продолжување и одземање на овластувања 
за изработка на проектна документација како одгово-
рен проектант, ревизија на проектна документација и 
надзор над изведување на градби, формата и содржина-
та на образецот на овластувањата и начинот на водење-
то на регистарот(„Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 134/08). 

 
Член 13 

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

 
  Бр. 02-13925/1   

20 ноември 2009 година                       Министер, 
       Скопје                      Миле Јанакиески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
И С П Р А В К И 

2818. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2820. 
Врз основа на член 37 од Законот за Судски совет 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 60 од 15.05.2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВ-
НИКОТ ЗА РАБОТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Судскиот совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
15/07) во членoт 7 после последниот став се додаваат 
четири нови става кои гласат: 

Одлуките на Советот се полноважни доколку за нив 
гласале  мнозинството членови од вкупниот број чле-
нови на Советот, доколку со Закон и овој деловник не е 
поинаку утврдено. 

Во постапката за донесување одлука за избор и раз-
решување на судии, како и за запирање на веќе поведе-
ните постапки за разрешување и изрекување дисцип-
лински мерки на судии неопходно е присуство на нај-
малку двотретинско мнозинство од вкупниот број чле-
нови на Советот. 

Доколку член на Советот се посомнева во резулта-
тите од електронското гласање може да бара да се 
спроведе поединечно гласање, доколку обезбедил по-
дршка од најмалку 7 (седум) членови на Советот. 

Актите и одлуките кои ги донесува Судскиот совет 
се објавуваат на web – страната  на Судскиот совет на 
Република Македонија, во рок од 15 дена, освен оние 
што се од доверлив карактер согласно со закон. 

 
Член 2 

Во член 9 став 1 алинеја 17 после зборовите: „да 
поднесува извештај за работата“ се додаваат зборови-
те:  „до Собранието на РМ“ . 

 
Член 3 

Во член 12 став 4  наместо „член 57„  да стои „член 
56“. 

 
Член 4 

Членот 17 се брише. 
 

Член 5 
  
Членовите 22 и 23 се менуваат и гласат: 
 

Член 22 
За избор на судија и претседател на суд, Советот 

расправа и одлучува на седница на која присуствуваат 
најмалку дветретини од членовите на Советот. 

Постапката за избор на судии се врши во две фази. 
- Првата фаза е предлагање кандидати и изготвува-

ње  предлог - листа. 
 - Втората фаза е избор на судии. 
 

Член 23 
Предлагањето на кандидати се врши на начин што  

секој член на Советот во секој круг на гласање може  
да предложи по еден кандидат. Први предлагаат канди-
дати членовите на Советот кои седат од десната страна 

на Претседателот на Советот, а потоа членовите на  
Советот кои седат од левата страна на Претседателот. 
По завршување на првиот круг се оди на втор круг по 
обратен редослед и така натаму се до исцрпување на 
листата  или  немање предлози од страна  на  членовите  
на Советот. Член на Советот не мора во секој круг да 
предлага кандидат. 

Пријавените кандидати кои не се предложени од  
членовите на Советот се смета дека не го добиле по-
требното мнозинство за да  влезат во вториот круг. 

Предложениот кандидат за да влезе на предлог - ли-
стата потребно е да добие поддршка од минимум  уште  
четири члена  на  Советот. 

Еднаш предложен кандидат без оглед дали добил 
потребно мнозинство на гласови не може по втор пат  
да се предлага. 

Гласањето за секој кандидат е поединечно. 
Кандидатот кој во првата фаза добил десет и повеке  

гласови не се смета за  избран. 
Кандидатите кои во првата фаза добиле минимум  

5-пет гласа влегуват во предлог - листата и по тој ре-
дослед се гласа во втората фаза. 

Втората фаза започнува со гласање за секој канди-
дат поединечно од предлог листата. 

Член на Советот кој во фазата на кандидирање дал  
поддршка за некој кандидат во фазата на гласање, мо-
же да не гласа за него, доколку смета дека има подобри  
кандидати.  

Во фазата за избор се сметаат за избрани оние кан-
дидати кои добиле најмногу гласови, но не помалку од 
две третини од вкупниот број членови на Советот. До-
колку повеќе кандидати го добиле потребниот број гла-
сови, ќе се смета за избран оној кандидат кој добил нај-
голем број гласови. Доколку двајца или повеќе канди-
дати  добијат ист број гласови, гласањето ќе се повтори 
се додека еден од кандидатите не добие поголем број 
на гласови, но не помалку од две третини од вкупниот 
број членови на Советот.  

Постапката за избор на судии се применува и за из-
бор на претседател на суд. 

 
Член 6 

Во член 26 по зборот „јавно“ се додаваат зборовите: 
„и електронско“. 

 
Член 7 

Во член 29 ставот 2 и 3 се бришат и по став 1 се до-
дава нов став 2 кој гласи: 

Постапката за утврдување  двајца кандидати за из-
бор на судии на Уставниот суд се спроведува согласно 
со член 22 и 23 од овој Деловник. 

Ставовите  4, 5 и 6 стануваат став 3, 4 и 5.  
 

Член 8 
Во чл.32 став 1 после зборот „Уставот“ се додаваат 

зборовите: „ и Законот за ПИОМ,“.  
 

Член 9 
Во член 38 по став 2 се додаваат три нови става, 3, 

4 и 5 кои гласат: 
Одлуката за запирање на веќе поведената постапка  

од ст.1 на овој член се донесува со мнозинство гласови  
од присутните членови, но не помалку од 6-шест гласа. 
Доколку при гласањето за запирање на постапката гла-
сале ист број членови како и оние кои се против запи-
рањето на постапката, Советот донесува одлука за за-
пирање на постапката. 
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Доколку во постапката за гласање за разрешување 
предлогот не го добие потребното мнозинство, се оди 
со предлог за запирање на постапката и обратно. 

Доколку ниту еден од предлозите не го добие по-
требното мнозинство, се смета дека одлука не е донесе-
на и предлогот повторно се става на дневен ред  на не-
кои од наредните седници се до добивање на потребно-
то мнозинство. 

 
Член 10 

  
Во член  43 по став 1 се додаваат два нови става 2 и 

3 кои гласат: 
При  донесувањето одлука за изрекување на една  

од дисциплинските мерки од став 1 на овој член, се  
изрекува онаа дисциплинска мерка која добила најмно-
гу  гласови од  членовите  на  Советот. 

Доколку предложените мерки добијат ист број гла-
сови се изрекува најповолната дисциплинска мерка. 

 
Член 11 

Во член 45 после став 4 се додава нов став 5, кој 
гласи: 

Кога Советот донесува одлука за разрешување од 
судиската функција, ќе донесе и одлука за времено од-
далечување на судијата од вршењето на судиската 
функција.  

 
Член 12 

Во член 56 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
Во комисиите од став 1 на овој член се избира и по  

еден заменик на претседателот и еден заменик за чле-
новите на  комисијата. 

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат 4, 5 и 6. 
  

Член 13 
Во член 57 став 2 се брише. 
 

Член 14 
По член 57 се додава нов член 58, кој гласи:   
Постапките кои се започнати пред Судскиот совет 

на Република Македонија, а не се завршени, ќе продол-
жат согласно со одредбите од овој Деловник. 

Членовите 58 и 59 стануваат 59 и 60. 
 

Член 15 
Овој деловник влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во Службен весник на Република 
Македонија. 

 
  Бр. 07-3088/1                               Судски совет  

24 ноември 2009 година         на Република Македонија,                                
    Скопје                                    Претседател, 
                                      Васил Грчев, с.р. 

__________ 
2821. 

Врз основа на член 58 став 1 в.в. со член 55 став 8 
од Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.60 од 15.05.2006), Суд-
скиот совет на Република Македонија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НЕСТРУЧНО И НЕСОВЕСНО ВРШЕЊЕ НА  

СУДИСКАТА ФУНКЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за постапката и начинот за утврду-

вање нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција („Службен весник на РМ“ бр.15/07) во член 5 
ставовите 2 и 3 се бришат и се додава нов став 2, кој 
гласи: 

Барањето за утврдување нестручно и несовесно вр-
шење на судиската функција (во понатамошниот текст 
барање) содржи име и презиме на судијата и други по-
датоци за лична идентификација, во кој суд ја врши 
функцијата, опис на дејствијата на сторување на повре-
дата, законскиот назив на повредата со наведување на 
одредбите од Законот за судовите, причините за осно-
ваноста за поведување постапка за утврдување не-
стручно и несовесно вршење на судиската функција и 
предлогот на доказите што треба да се изведат на рас-
правата.  

 
Член 2 

По членот 5 се додава нов член 5 –А, кој гласи: 
Ако се поднесени две или повеќе барања за утврду-

вање нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција против ист судија, или ако е поднесено ново 
барање против судија за кој веќе се води  постапка по 
друго барање, Комисијата ќе спроведе единствена по-
стапка по одлука на Советот и ќе донесе единствена 
одлука. 

   
Член 3 

Во член 6 после став 1 се додаваат нови ставови 2, 3  
и 4 кои гласат: 

Подносителот на барањето може да го повлече ба-
рањето до донесувањето  одлука за поведување постап-
ка, со поднесок кој го доставува до Комисијата од член 
7 став 1 од овој Правилник. 

Во случајот од став 2 на овој член, Комисијата под-
несува извештај до Советот, кој со заклучок ќе конста-
тира повлекување на барањето.  

Доколку подносителот на барањето го повлекол ба-
рањето, во рок од 10 работни дена може друг овластен 
подносител да го преземе истото барање за истата по-
вреда - за утврдување нестручно и несовесно вршење 
на судиската функција и постапката да продолжи во 
онаа фаза во која се наоѓала во моментот на повлекува-
њето. 

 
Член 4 

Член 7 се менува и гласи: 
Советот по повод поднесено барање за поведување 

постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење 
на судиската функција  расправа само за тоа дали бара-
њето е  навремено, целосно и дозволено. 

Доколку Советот најде дека барањето е ненавреме-
но, нецелосно или недозволено, истото ќе го отфрли. 

Доколку Советот не донесе Одлука од став 2 на 
овој член, од своите редови формира Комисија за утвр-
дување нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција (во натамошен текст Комисија), во состав од 
пет члена. 

Советот од своите редови определува еден заменик 
на претседателот на Комисијата  и еден заменик за чле-
новите на Комисијата. 

 
Член 5 

Во член 8 став 1 после зборот „барањето“ се дода-
ваат зборовите: „со доказите“, а после зборот „поднесе-
но“ се додаваат зборовите: „на адреса на судот во кој ја 
врши функцијата, преку претседателот на судот“. 

После ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8 
кои гласат: 

Понатамошните писмена се доставуваат по пошта 
со препорачана пратка, преку претседателот на судот 
или по електронски пат. 
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Кога доставата се врши по пошта или преку претсе-
дателот на судот, ако судијата не се затече таму каде 
што треба да се изврши доставувањето, доставувачот 
ќе остави писмено известување во станот на судијата 
заради примање на писменото со кое се известува да 
дојде во определен ден и час во определена просторија 
на судот за прием на писменото.Ако судијата не поста-
пи по известувањето се смета дека доставувањето е из-
вршено на денот и часот наведени во известувањето. 

Доставувањето по електронски пат  се врши соглас-
но со одредбите од Законот за парнична постапка. 

 
Член 6 

Во член 10 после зборот „Комисијата „ се додаваат 
зборовите: „во рок од 60 работни дена од добивањето 
на барањето“, понатаму текстот останува ист. 

 
Член 7 

Во член 11 после став 2 се додаваат два нови става 
3 и 4 кои гласат: 

Доколку судијата против кој се води постапка по 
донесувањето  Одлука за поведување постапка за утвр-
дување нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција, до донесувањето на конечна одлука поднесе 
барање за престанок на судиската функција, по негово 
барање, Советот во одлуката ќе констатира дека е до-
несена Одлука за поведување постапка за утврдување 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција 
и ќе констатира престанок на судиската функција, по 
негово барање. 

 Во случајот од став 3 од овој член, постапката се 
запира. 

 
Член 8 

Во член 13 после став 1 се додаваат 2 нови става 2 и 
3 кои гласат: 

При одлучувањето за времено отстранување на су-
дијата од вршење на судиската функција, Советот ќе ги 
има предвид следните околности: тежината на сторена-
та повреда и нејзините последици, околностите под 
кои е сторена повредата, однесувањето на судијата по 
сторувањето на повредата и сите други околности кои 
можат да влијаат на донесувањето одлука за времено 
отстранување од вршење на судиската функција.  

Кога ќе се донесе решение за разрешување на суди-
јата од вршењето на судиската функција, ќе се донесе и 
решение за времено отстранување од вршењето на су-
диската функција, до правосилноста на одлуката.  

 
Член 9 

Во член 15 во став 1 после зборот „судијата“ се до-
даваат зборовите „на кои им се доставуваат прибавени-
те докази од Комисијата“. Став 2 од овој член се брише 
и се додаваат два нови става  2 и 3, кои гласат: 

По доставените докази од став 1 на овој член, суди-
јата може писмено да се произнесе во рок од 8 дена од 
приемот на доказите. 

Доколку судијата е спречен да присуствува на рас-
правата, може да  овласти  бранител да присуствува на 
расправата, а во спротивно, расправата ќе се одржи во 
негово отсуство. 

 
Член 10 

Во член 17 став 2 наместо зборот „што“ да стои 
зборот „кое“, a после став 4 се додава нов став 5, ставо-
вите 5 и 6 стануваат став 6 и 7, а став 5  гласи: Приме-
рок од записникот му се врачува на судијата. 

Член 11 
По членот 17 се додава нов член 17-а кој гласи: 
Ако изведените докази укажуваат и на друга сторе-

на повреда од член 75 од Законот за судовите со дејс-
твија различни од дејствијата со кои е сторена повреда-
та за која е поведена постапката, барателот може да го 
прошири барањето со истакнување и на друго барање 
покрај постојното.  

Подносителот на барањето може да го прошири ба-
рањето на записник пред Комисијата или да бара рас-
правата да се одложи заради изготвување на новото ба-
рање, а судијата може веднаш да даде одговор на бара-
њето или да бара одлагање на расправата заради изго-
твување  одговор на наводите во проширеното барање.  

Рокот за одговор на барањето е 8 дена.  
По дадениот одговор на барањето, Комисијата во 

рок од 8 дена поднесува извештај со предлог за основа-
носта на новото барање до Советот кој одлучува за по-
ведување постапка или за запирање на постапката по 
новото барање.  

Комисијата ќе расправа и за новото барање без да 
постапи согласно со став 4 од овој член ако судијата се 
согласи со тоа.  

Барањето не е проширено ако барателот го допол-
нил барањето со други дејствија на сторување на по-
вредата за која е поведена постапката.  

Во случајот од став 6 на овој член на судијата му се 
овозможува да се изјасни и за други дејствија, а ако ба-
ра одлагање на расправата заради подготвување одго-
вор, Комисијата ќе ја одложи расправата и примерок од 
записникот ќе му достави на судијата.  

Комисијата не е врзана за правната квалификација 
на повредата наведена во барањето.  

 
Член 12 

Во член 22 после став 3 се додава нов став 4 кој 
гласи: 

Кога е донесена одлука за запирање на постапката, 
тогаш одлуката за времено отстранување од вршење на 
судиската функција  се става вон сила. 

 
Член 13 

Во член 23 после став 1се додава нов став 2, кој 
гласи: 

Правосилните одлуки за утврдување нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција анонимизи-
рани се објавуваат на WEB страната на Судскиот совет 
на Република Mакедонија во рок од 15 работни дена, 
освен оние што се од  доверлив карактер, согласно со 
закон. 

 
Член 14 

Член 26 се менува и  гласи:  
Постапките кои се започнати пред Судскиот совет 

на Република Македонија, а не се завршени, ќе продол-
жат согласно со одредбите од овој правилник. 

    
Член 15 

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

 
  Бр. 07-3089/1                              Судски совет  

24 ноември 2009 година         на Република Македонија,                           
      Скопје                                    Претседател, 
                                        Васил Грчев, с.р. 
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2822. 
Врз основа на член 55 став 8 од Законот за Судски 

совет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр.60 од 15.05.2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА НА ДИСЦИПЛИНСКА  

ОДГОВОРНОСТ НА СУДИИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за постапката на дисциплинска од-

говорност на судиите („Службен весник на РМ“ бр. 
15/07) во член 1 на крајот од реченицата точката се 
брише  и се додаваат зборовите: „и претседател на суд 
(во понатамошниот текст судии). 

 
Член 2 

По членот 4 се додава нов член 4 –а, кој гласи: 
Ако се поднесени две или повеќе барања против 

ист судија за утврдување дисциплинска одговорност, 
или ако е поднесено ново барање против судија за кој 
веќе се води  постапка по друго барање, Комисијата ќе 
спроведе единствена постапка по одлука на Советот и 
ќе донесе единствена одлука. 

   
Член 3 

Во член 6 после став 2 се додаваaт нови ставови 3, 4  
и 5 кои гласат: 

Подносителот на барањето може да го повлече ба-
рањето до донесувањето на одлуката за поведување  
постапка, со поднесок кој го доставува на Комисијата 
од член 7 на овој Правилник.  

Во случајот од став 3 на овој член, Комисијата под-
несува извештај до Советот, кој со заклучок ќе конста-
тира повлекување на барањето. 

Доколку подносителот на барањето го повлекол ба-
рањето, друг овластен подносител може во рок од 10 
работни дена да го преземе истото барање за истата по-
вреда - за дисциплинска одговорност и постапката да 
продолжи во таа фаза во која се наоѓа во моментот на 
повлекувањето. 

 
Член 4 

Член 7 се менува и гласи: 
Советот, по повод поднесено барање за поведување  

дисциплинска одговорност на судија, расправа само за 
тоа дали барањето е  навремено, целосно и дозволено. 

Доколку Советот најде дека барањето е ненавреме-
но, нецелосно или недозволено, истото ќе го отфрли. 

Доколку Советот не донесе Одлука од став 2 на 
овој член, од своите редови формира Комисија за утвр-
дување дисциплинска одговорност на судија (во ната-
мошен текст Комисија), во состав од пет члена. 

Советот од своите редови определува еден заменик 
на претседателот на Комисијата  и еден заменик за чле-
новите на Комисијата. 

Предметот и се доставува на Комисијата. 
 

Член 5 
Во член 8 во став 1 после зборот „барањето“ се до-

даваат зборовите „со доказите“, а после зборот „подне-
сено“ се додаваат зборовите „на адреса на судот во кој 
ја врши функцијата, преку претседателот на судот“. 

После став 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8 кои 
гласат: 

Понатамошните писмена се доставуваат по пошта 
со препорачана пратка, преку претседателот на судот 
или по електронски пат. 

Кога доставата се врши по пошта или преку претсе-
дателот на судот, ако судијата не се затече таму каде 
што треба да се изврши доставувањето, доставувачот 
ќе остави писмено известување во станот на судијата 
заради примање на писменото со кое се известува да 
дојде во определен ден и час во определена просторија 
на судот за прием на писменото.Ако судијата не поста-
пи по известувањето се смета дека доставувањето е из-
вршено на денот и часот наведени во известувањето. 

Доставувањето по електронски пат се врши соглас-
но со одредбите од Законот за парнична постапка. 

 
Член 6 

Во член 10 после зборот „Комисијата“ се додаваат 
зборовите „во рок од 60 работни дена од добивањето 
на барањето“, понатаму текстот останува ист. 

 
Член 7 

Во член 11 после став 2 се додаваат два нови става 
3 и 4, кои гласат: 

Доколку судијата против кој се води постапка, по 
донесувањето  Одлука за поведување постапка за утвр-
дување на дисциплинска одговорност, поднесе барање 
за престанок на судиската функција, до донесувањето 
на конечна одлука по негово барање, Советот во одлу-
ката ќе констатира дека е донесена Одлука за поведу-
вање постапка за утврдување на  дисциплинска одго-
ворност и ќе констатира престанок на судиската функ-
ција, по негово барање. 

Во случајот од став 3 од овој член, постапката се за-
пира. 

 
Член 8 

Во член 13 во став 1 после зборовите „ судиската 
функција“ се додаваат зборовите „поради сторена поте-
шка дисциплинска повреда“, понатаму текстот остану-
ва ист. 

После став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
При одлучувањето за времено отстранување на су-

дијата од вршење на судиската функција, поради сто-
рена потешка дисциплинска повреда, Советот ќе ги 
има предвид следните околности: тежината на сторена-
та повреда и нејзините последици, околностите под 
кои е сторена повредата, однесувањето на судијата по 
сторувањето на повредата и сите други околности кои 
можат да влијаат на донесувањето одлука за времено 
отстранување од вршење на судиската функција.  

 
Член 9 

Во член 15 во став 1 после зборот „судијата“ се до-
даваат зборовите: „на кои им се доставуваат прибаве-
ните докази од Комисијата“. Став 2 од овој член се 
брише и се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:  

По доставените докази од став 1 на овој член, суди-
јата може писмено да се произнесе во рок од 8 дена од 
приемот на доказите. 

Доколку судијата е спречен да присуствува на рас-
правата, може да овласти  бранител да присуствува на 
расправата, а во спротивно, расправата ќе се одржи во 
негово отсуство. 

 
Член 10 

Во член 17 став 1 после зборот барањето се става 
точка и се бришат зборовите: „ и со истакнување ново 
барање покрај постојното“, и се додава нов став 3 кој 
гласи: 
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Примерок од записникот му се врачува на судијата. 
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
 

Член 11 
Во член 18 во став 2 наместо зборот „што“ да стои 

зборот „кое“. 
 

Член 12 
По членот 18 се додава нов член 18-а кој гласи: 
Ако изведените докази укажуваат и на друга сторе-

на дисциплинска повреда од член 76 и член 77 од Зако-
нот за судовите со дејствија различни од дејствијата со 
кои е сторена повредата за која е поведена постапката, 
барателот може да го прошири барањето со истакнува-
ње и на друго барање покрај постојното.  

Подносителот на барањето може да го прошири ба-
рањето на записник пред Комисијата или да бара рас-
правата да се одложи заради изготвување на новото ба-
рање, а судијата може веднаш да даде одговор на бара-
њето или да бара одлагање на расправата заради изго-
твување  одговор на наводите во проширеното барање 
и примерок од записникот му се врачува на судијата.  

Рокот за одговор на барањето е 8 дена.   
По дадениот одговор на барањето, Комисијата во 

рок од 8 дена поднесува извештај со предлог за основа-
носта на новото барање до Советот кој одлучува за по-
ведување дисциплинска постапка или за запирање дис-
циплинска постапка по новото барање.  

Комисијата ќе расправа и за новото барање без да 
постапи согласно со став 4 од овој член ако судијата се 
согласи со тоа.  

Барањето не е проширено ако барателот го допол-
нил барањето со други дејствија на сторување на по-
вредата за која е поведена постапката.  

Во случајот од став 6 на овој член на судијата му се 
овозможува да се изјасни и за други дејствија, а ако ба-
ра одлагање на расправата заради подготвување одго-
вор, Комисијата ќе ја одложи расправата и примерок од 
записникот ќе му се врачи  на судијата.   

Комисијата не е врзана за правната квалификација 
на повредата наведена во барањето.  

 
Член 13 

Во член 21 после став 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

Кога ќе се донесе решение за разрешување на суди-
јата од вршењето на судиската функција, поради сторе-
на потешка дисциплинска повреда, ќе се донесе и ре-
шение за времено отстранување на судијата од врше-
њето на судиската функција, до правосилноста на од-
луката. 

 
Член 14 

Во член 23 после став 1 се додаваат два нови става 
2 и 3, кои гласат: 

При донесувањето одлука за изрекување на  една од  
дисциплинските мерки од став 1 на овој член, се изре-
кува онаа дисциплинска мерка  која добила најмногу 
гласови од членовите на Советот.  

Доколку предложените мерки добијат ист број гла-
сови, се изрекува најповолната дисциплинска мерка. 

 
Член 15 

После член 24 се додава нов член 24-а, кој гласи: 
Доколку е поведена постапка по член 76 од Законот 

за судовите, а во текот на постапката се утврди дека во 
дејствијата на судијата има елементи на дисциплинска 
одговорност од чл.77 од Законот за судовите, на суди-
јата ќе му се изрече дисциплинска мерка на начин и во 
постапка утврдени во член 23 ст.2 и во чл.24 ст.1 од 
овој Правилник. 

Член 16 
Во член 25 наместо бројот „77“ да стои бројот „76“. 
 

Член 17 
Во член 26 после став 3 се додава нов став 4 кој 

гласи: 
Кога е донесена одлука за запирање на постапката, 

тогаш одлуката за времено отстранување од вршење на 
судиската функција се става вон сила. 

 
Член 18 

 Во член 27 после став 1 се додава нов став 2,  кој 
гласи:                                             

Правосилните одлуки за утврдување дисциплинска 
одговорност на судија се објавуваат анонимизирани на 
WEB страната на Судскиот совет на Република Mаке-
донија во рок од 15 работни дена, освен оние што се од  
доверлив карактер, согласно со закон. 

 
Член 19 

Член 30 се менува и  гласи:  
Постапките кои се започнати пред Судскиот совет 

на Република Македонија, а не се завршени, ќе продол-
жат согласно со одредбите од овој Правилник.  

 
Член 20 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во Службен весник на Република 
Македонија. 

 
Бр. 07-3090/1                                Судски совет  

24 ноември 2009 година         на Република Македонија,                           
   Скопје                                         Претседател, 
                                       Васил Грчев, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
2823. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Пиперово - 
Општина Василево. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 12-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Пиперово, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 
       
       Бр. 09-18408/1       
23 ноември 2009 година           Директор, 
         Скопје                              Љупчо Георгиевски, с.р. 
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2824. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Лешница - Општи-
на Гостивар. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Лешница, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 
                               
      Бр. 09-18409/1       
23 ноември 2009 година          Директор, 
           Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
2825. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Печково - Општи-
на Гостивар. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Печково, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
        Бр. 09-18410/1       
23 ноември 2009 година          Директор, 
            Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
2826. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Врановци - Оп-
штина Врапчиште. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Врановци, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-18411/2       
23 ноември 2009 година          Директор, 
           Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
2827. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Врбјани - Општи-
на Маврово и Ростуша. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Врбјани, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
       Бр. 09-18412/1       
23 ноември 2009 година       Директор, 
            Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
2828. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Карбинци - 
Општина Карбинци. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Карбинци, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-18413/1       
23 ноември 2009 година           Директор, 
            Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 
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2829. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Црнилиште 
- Општина Свети Николе. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 8-от 
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Црнилиште, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
       Бр. 09-18414/1       
23 ноември 2009 година          Директор, 
            Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
2830. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од катастар-
ската општина Црнилиште - Општина Свети Николе.   

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во “Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Црнилиште, востановен според Законот 
за премер и катастар на земјиштето („Службен весник 
на СРМ” бр.34/72 и 13/78). 
    
       Бр. 09-18415/1       
23 ноември 2009 година           Директор, 
            Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
2831. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Карбинци - Општина Карбинци.   

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во “Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Карбинци, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-18416/1       
23 ноември 2009 година          Директор, 
             Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА РМ 
2832. 

Врз основа на член 76-a став (2) од Законот за др-
жавните службеници (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 
98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 
36/07, 161/08, 06/09 и 114/09), директорот на Агенција-
та за државни службеници, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ГОДИШНИ-
ОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ ЗА 
УТВРДЕНА ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА  

ОДГОВОРНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува содржината и формата 

на годишниот извештај за изречените мерки за утврдена 
дисциплинска и материјална одговорност на државните 
службеници (натамошниот текст: Извештај). 

 
Член 2 

Со Извештајот се обезбедуваат податоци и инфор-
мации за спроведените постапки за утврдување на дис-
циплинска и материјална одговорност на државните 
службеници. 

 
Член 3 

Годишниот извештај за изречените мерки за утвр-
дена дисциплинска и материјална одговорност на др-
жавните службеници, органите од член 3 став (2) и 
член 3-а од Законот за државните службеници, го до-
ставуваат до Агенцијата за државни службеници во 
електронска и печатена форма. 

 
Член 4 

(1) Извештајот содржи: штембил на органот со ар-
хивски број и датум; периодот за кој се однесува; ос-
новни податоци за органот; наративна оцена на спрове-
дувањето на постапките за утврдување на дисциплин-
ска и материјална одговорност; поединечен преглед на 
спроведените постапки за утврдување на дисциплинска 
и материјална одговорност;  збирен преглед на спрове-
дените постапки за дисциплинска одговорност (дис-
циплинака неуредност, односно дисциплински пре-
стап); збирен преглед на спроведените постапки за ма-
теријална одговорност; печат од органот и потпис од 
овластен потписник на органот; шифрарник  за попол-
нување на извештајот во збирниот преглед, во делот на 
видот на одговорноста, основот на одговорноста и ви-
дот на изречените мерки. 

(2) Извештајот од ставот (1) од овој член е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 01-7888/1   

19 ноември 2009 година   Директор,  
    Скопје                 Александар Гештаковски, с.р. 
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2833. 
Врз основа на член 16 став (6) и член 17-г став (6) 

од Законот за државните („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 
43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 
61/06, 36/07, 161/08, 06/09 и 114/09), директорот на 
Агенцијата за државни службеници донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СЕЛЕКТИРАЊЕ И ВРАБОТУ-
ВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ИН-
ТЕРЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН  

СЛУЖБЕНИК 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на се-

лектирање и вработување на државните службеници и 
формата и содржината на пријавата за интерен оглас за 
вработување на државен службеник. 

 
I. СЕЛЕКТИРАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ ПРЕКУ ЈАВЕН ОГЛАС 
 

Член 2 
(1) Селектирањето  и вработувањето на кандидати-

те кои се пријавиле на јавен оглас за вработување (во 
натамошниот текст: јавен оглас) започнува со барање 
од органот од член 3 став (2) и член 3-а од Законот за 
државните службеници (во натамошниот текст: орган), 
за објавување на јавен оглас. 

(2) Врз основа на барањето од став (1) на овој член, 
од страна на Агенцијата за државни службеници (во 
натамошниот текст: Агенција), се објавува јавен оглас 
кој содржи: 

- основ за  објавување на јавниот оглас 
- број на јавниот оглас  
- назив на органот за чии потреби се објавува 
- звање и работно место кое се огласува 
- број на извршители 
- општи и посебни услови за работното место 
- рок за доставување на пријава за вработување 
- напомена дека пријавите, доставени преку пошта, 

треба да бидат примени во писарницата на Агенцијата 
најдоцна до денот на завршување на рокот за пријаву-
вање на јавниот оглас  

- напомена дека условите наведени во огласот кан-
дидатите треба да ги исполнуваат во моментот на при-
јавувањето 

- напомена дека ненавремените и некомплетно по-
полнетите пријави нема да се разгледуваат 

- напомена дека со петте најуспешни кандидати за 
секое работно место, односно извршител,  се спроведу-
ва интервју во рок од пет дена по полагање на испитот  

-  информација за начинот за пријавување. 
 

Член 3 
(1) По објавениот јавен оглас, заинтересираните 

кандидати доставуваат пријава за вработување до 
Агенцијата за државни службеници, во писмена форма 
преку писарницата на Агенцијата, по пошта, или во 
електронска форма преку интернет страницата на 
Агенцијата. 
 

(2) Пријавата од став (1) на овој член содржи: 
1. Податоци за огласот: 
- број на јавниот оглас 

-  назив на органот 
- реден број на работно место за кое се пријавува 
 
2. Лични податоци за кандидатот: 
- име  
- презиме 
- припадност на заедница 
- датум на раѓање 
- пол 
- ЕМБГ 
- адреса на живеење (улица и број и место) 
-  контакт адреса (улица и број и место) 
-  контакт телефон  
- е-mail адреса 
 
3. Податоци за исполнување на општите услови: 
- државјанство 
- општа здравствена состојба    
- податоци за изречена казна со правосилна судска 

пресуда за забрана за вршење професија, дејност или 
должност  

4. Податоци за исполнување на посебните услови: 
- степен на образование, или стекнати кредити спо-

ред ЕКТС 
- вид на образование (образовна институција и на-

сока) 
- држава на завршување на образованието 
- датум и број на дипломата и назив на институци-

јата која ја издала 
- просечна оценка 
- датум и број на документот за нострификација (за 

дипломи стекнати  во странство) 
- најниска преодна оценка (за кандидатите кои го 

завршиле своето образование во странство) 
- највисока оценка (за кандидатите кои го завршиле 

своето образование во странство) 
- податоци за работно искуство во струката (години 

и месеци, и назив на институцијата и период)  
-  други услови утврдени во актот за систематиза-

ција на работните места 
-  податоци за познавање на јазици 
-  податоци за компјутерски вештини 
5. Податоци за повисок стекнат степен на образова-

ние од оној што како посебен услов е утврден во огла-
сот, за  положени испити, сертификати, дипломи и 
слично, од интерес за работното место 

- изјава за потврда на веродостојноста на податоци-
те содржани во  пријавата и согласност за начинот на 
известување на кандидатот и напомена дека кандида-
тот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквали-
фикува од натамошната постапка 

- потпис на кандидатот и датум на поднесување на 
пријавата. 

(3) Образецот за пријавата за вработување на држа-
вен службеник преку јавен оглас со упатството за по-
полнување е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Комисијата за селекција на државен службеник од 
членот 15 од Законот за државните службеници (во на-
тамошниот текст: Комисија), врз основа на поднесени-
те пријави за вработување, за јавен оглас врши админи-
стративна селекција на кандидатите, во рок од пет дена 
по завршувањето на рокот за пријавување, за што под-
готвува записник со неуредно и уредно пријавени кан-
дидати за секое работно место поодделно. 
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Член 5 
Од страна на Агенцијата, кандидатите, кои се уред-

но пријавени на јавниот оглас, се известуваат за време-
то и местото на одржување на испитот за државен 
службеник и за достапноста на материјалите за подго-
товка на кадидатите за полагање на испитот. 

 
ИСПИТ ЗА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК 

 
Член 6 

(1) Испитот за државен службеник се состои од 
општ и посебен  дел.  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, испитот 
за државен службеник за кандидатите кои се вработу-
ваат на работно место со звање помлад соработник и 
помлад референт се состои само од општ дел.  

(3) Испитот за државен службеник се полага според 
Програма за полагање на испит за државен службеник 
(во натамошниот текст: Програма), која е дадена во 
Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Врз основа на Програмата од член 6 на овој пра-
вилник, од страна на Агенцијата се подготвува општи-
от дел од испитот за државен службеник со различна 
сложеност, во зависност од групата на звања во која 
припаѓа звањето на работното место. 

(2) Општиот дел од испитот за државен службеник 
е составен од прашања со избор на еден од повеќе по-
нудени одговори.  

(3) Органот го подготвува посебниот дел од испи-
тот за државен службеник и го доставува до Агенција-
та, заедно со барањето за објавување на јавен оглас. 

(4) Посебниот дел од испитот за државен служеб-
ник е составен од прашања со избор на еден од повеќе 
понудени одговори. 

 
Член 8 

Информација за материјалите потребни за подгото-
вка на кандидатите за посебниот дел од испитот за др-
жавен службеник се објавуваат на интернет страницата 
на органот за чии потреби се објавува огласот, и тоа на 
денот на објавување на јавниот оглас.  

 
Член 9 

Полагањето на испитот за државен службеник се 
спроведува во просториите на Агенцијата. 

  
Член 10 

(1) Времетраењето за полагање на општиот дел од 
испитот за државен службеник изнесува 20 минути. 

(2) Времетраењето за полагање на посебниот дел од 
испитот за државен службеник изнесува 20 минути. 

(3) Кандидатот кој нема да го положи општиот дел 
од испитот за државен службеник не може да пристапи 
кон полагање на посебниот дел од испитот, односно ќе 
се смета дека не го положил испитот за државен служ-
беник.   

(4) Кога на јавниот оглас за вработување на држав-
ни службеници се огласени повеќе работни места, кан-
дидатот кој се пријавил на повеќе работни места ќе го 
полага посебниот дел од испитот за секое работно ме-
сто за кое се пријавил. 

 
Член 11 

Ако кандидатот, кој е уредно поканет, не се појави 
на испитот за државен службеник, или се откаже во те-
кот на полагање на испитот, се смета дека не го поло-
жил истиот. 

Член 12 
(1) За време на полагањето не е дозволено догова-

рање меѓу кандидатите, препишување, ниту напушта-
ње на просторијата во која се изведува полагањето. 

(2) Ако се констатира едно од наведените дејствија 
од ставот (1) на овој член, кандидатот може да биде от-
странет од полагањето на испитот. Во тој случај се 
смета дека кандидатот не го положил испитот. 

 
Член 13 

Испитот за државен службеник се смета за поло-
жен, доколку кандидатот освои минимум 70% од ма-
ксималниот број на бодови,  за секој дел од испитот по-
одделно. 

 
Член 14 

(1) Општиот дел и посебниот дел од испитот за др-
жавен службеник, поодделно, се составени од по 20 
прашања. 

(2) Секое прашање од испитот за државен службе-
ник се вреднува со 1,5 бодови. 

 
Член 15 

(1) На кандидатот кој успешно го положил општиот 
дел од испитот, Агенцијата му издава потврда, која мо-
же да ја користи при пријавување на друг јавен оглас 
за вработување, во период од две години од нејзиното 
издавање. 

(2) Потврдата содржи: лого на Агенцијата, Репуб-
лика Македонија, Агенција за државни службеници, 
архивски број, датум и место на издавање, основ за из-
давање, име и презиме на кандидатот, ЕМБГ на канди-
датот, број на оглас, датум на полагање на испитот, ре-
зултат од општиот дел од испитот, потпис на лице, кое 
за тоа е овластено од директорот на Агенцијата и место 
за печат. 

(3) Кандидатот кој се пријавува на јавен оглас за 
вработување, а веќе се стекнал со потврда за положен 
општ дел од испитот, може со писмена изјава да се 
откаже од правото на користење на потврдата и по-
вторно да го полага општиот  дел од испитот, но не по-
рано од 90 дена од денот на издавањето на потврдата за 
положен општ дел од  испитот за државен службеник. 

(4) Писмената изјава од ставот (3) на овој член, кан-
дидатот е должен да ја достави најдоцна до почетокот 
на полагањето на испитот за државен службеник. 

 
Член 16 

(1) Врз основа на бодовите за просечниот успех во 
образованието, кое се вреднува до 10 бодови и бодови-
те од  испитот, кои се вреднуваат до 60 бодови, за секој 
дел од испитот по 30 бодови, се подготвува листа од 
најмногу пет најуспешни кандидати за секое работно 
место поодделно. 

(2) Листата со пет најуспешни кандидати се усогла-
сува со бројот на извршители за секое работно место, 
при што за секој извршител, листата се дополнува со 
наредните пет кандидати. 

 
Член 17 

Бодовите со кои се вреднува успехот во вишото и 
високото образование, се еквиваленти на просечната 
оценка, а бодовите со кои се вреднува успехот во сред-
ното образование се еквивалентни со просечната оцен-
ка помножена со коефицент 1,5. 
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Член 18 
(1) Со петте најуспешни кандидати, Комисијата за 

селекција на државен службеник спроведува интервју 
кое се вреднува до 30 бодови. 

(2) Врз основа на резултатите од образованието, ис-
питот за државен службеник и интервјуто, во рок од 
три дена по спроведување на интервјуто, Комисијата за 
селекција доставува ранг-листа од три најуспешни кан-
дидати, за секое работно место, односно извршител, до 
секретарот, односно функционерот кој раководи со ор-
ганот во кој не се именува секретар.  

 
ПРИПРАВНИЧКИ ИСПИТ 

 
Член 19 

 Со приправничкиот испит, кој се состои од посе-
бен дел од испитот за државен службеник, се врши 
проверка на оспособеноста на приправникот за само-
стојно вршење на работите, за кои се обучувал за време 
на приправничкиот стаж. 

 
Член 20 

Приправничкиот испит се организира и се спрове-
дува во органот. 

 
Член 21 

(1) Приправничкиот стаж се спроведува под надзор 
на непосредно претпоставениот раководен службеник, 
за чие спроведување се подготвува извештај.  

(2) Непосредно претпоставениот раководен држа-
вен службеник, од став (1) на овој член, го воведува и 
му помага во работењето на приправникот, за време на 
приправничкиот стаж, како и при подготвувањето за 
полагање на приправничкиот испит.  

(3) Приправничкиот испит се полага најрано 15 де-
на пред истекот на рокот, а најдоцна до истекот на ро-
кот на приправничкиот стаж. 

(4) Приправникот, 45 дена пред истекот на при-
правничкиот стаж, доставува барање во писмена форма 
до непосредно претпоставениот раководен службеник 
за организирање на приправничкиот испит.  

(5) Приправничкиот испит е составен од 20 праша-
ња, кои се вреднуваат со вкупно 30 бодови, а секое од 
прашањата се вреднува со 1,5 бодови. 

 
Член 22 

(1) Непосредно претпоставениот раководен службе-
ник од член 21 став (1) од овој Правилник, најдоцна во 
рок од 30 дена пред истекот на приправничкиот стаж, 
писмено ја известува Комисијата, за истекот на приправ-
ничкиот стаж на приправникот и за потребата од органи-
зирање и спроведување на приправничкиот испит. 

(2) Врз основа на известувањето од став (1) на овој 
член, Комисијата, по добивањето на прашањата од по-
себниот дел од страна на непосредно претпоставениот 
раководен државен службеник, ги определува терми-
нот и местото за полагање и за тоа го известува при-
правникот. 

(3) Известувањето се доставува најмалку десет де-
на, пред денот определен за полагање на приправнич-
киот испит. 

(4) По исклучок од став (1) на овој член, кога при-
правникот во текот на приправничкиот стаж се врабо-
тил во друг орган, известувањето од став (1) на овој 
член, се доставува до секретарот, односно функционе-
рот кој раководи со органот во кој не се именува се-
кретар. 

(5) Врз основа на известувањето од став (4) на овој 
член, секретарот, односно функционерот кој раководи 
со органот во кој не се именува секретар, формира Ко-
мисија за селекција на државен службеник, во соглас-
ност со член 15, став (1) и став (2) од Законот за држав-
ните службеници. 

 
Член 23 

За времетраењето на приправничкиот испит, начи-
нот на спроведување и утврдувањето на постигнатиот 
успех, се применуваат одредбите од членовите 10, 11, 
12, 13 и 14 од овој Правилник. 

 
Член 24 

Ако  приправникот, заради болест, службена долж-
ност или други објективни причини, е спречен да го 
полага приправничкиот испит во закажаниот термин, 
истиот може да го полага најдоцна во рок од 30 дена од 
денот кога престанала причината за спреченост. 

 
Член 25 

 Приправникот се известува за резултатите од при-
правничкиот испит, најдоцна три дена од денот на по-
лагањето на испитот. 

 
Член 26 

(1) За текот на приправничкиот испит се изготвува 
записник. 

(2) Записникот од став (1) на овој член содржи: со-
став на Комисијата, име и презиме на државниот служ-
беник - приправник, датум на полагање на испитот, ре-
зултати од испитот. 

(3) Записникот го потпишуваат претседателот и 
членовите на Комисијата. 

 
II. СЕЛЕКТИРАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ ПРЕКУ ИНТЕРЕН ОГЛАС 
 

Член 27 
(1) Селектирањето и вработувањето на државните 

службеници кои се пријавиле на интерен оглас за вра-
ботување на државен службеник (во натамошниот 
текст: интерен оглас) започнува со барање од органот, 
за објавување на интерен оглас. 

(2) Врз основа на барањето од став (1) на овој член, 
од страна на Агенцијата  се објавува интерен оглас кој 
содржи: 

- основ за објавување на интерниот оглас 
- број на огласот (број/година) 
- назив на органот за чии потреби се објавува 
- звање и работно место кое се огласува 
- број на извршители 
- посебни услови за работното место, како и усло-

вите утврдени во член 17-д од Законот за државните 
службеници 

- рок за доставување на пријава за вработување 
- напомена дека условите наведени во огласот кан-

дидатите треба да  ги исполнуваат во моментот на при-
јавувањето 

- напомена дека со уредните кандидати се спрове-
дува интервју 

- информација за начинот за пријавување. 
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Член 28 
(1) По објавениот интерен оглас, заинтересираните 

државни службеници доставуваат пријава за вработу-
вање до Агенцијата, во електронска форма преку ин-
тернет страницата на Агенцијата. 

(2) Пријавата од став (1) на овој член содржи: 
1. Податоци за огласот: 
- број на интерниот оглас 
- назив на органот 
- реден број на работно место за кое се пријавува 
 
2. Лични податоци за кандидатот: 
- име  
- презиме  
- припадност на заедница 
- датум на раѓање 
- пол 
- ЕМБГ 
- адреса на живеење (улица и место и број) 
- контакт адреса (улица и место и број) 
- контакт телефон 
- е-mail адреса 
 
3. Податоци за исполнување на посебните услови: 
- степен на образование или стекнати кредити спо-

ред ЕКТС 
- вид на образование (образовна институција и на-

сока) 
- држава на завршување на образованието 
- датум и број на дипломата и назив на институци-

јата која ја издала 
- просечна оценка 
- датум и број на документот за нострификација (за 

дипломи стекнати во странство) 
- најниска преодна оценка (за кандидатите кои го 

завршиле своето образование во странство) 
- највисока оценка (за кандидатите кои го завршиле 

своето образование во странство) 
- податоци за работно искуство во струката (години 

и месеци, и назив на институцијата и период) 
- други услови утврдени во актот за систематизаци-

ја на работните места 
- податоци за познавање на јазици 
- податоци за компјутерски вештини 
4. Податоци за повисок стекнат степен на образова-

ние од оној што како посебен услов е утврден во огла-
сот, за положени испити, сертификати, дипломи и 
слично, од интерес за работното место 

5. Податоци за оценувањето на државниот службе-
ник во последните две години пред објавување на ин-
терниот оглас 

6. Податоци за изречена дисиплинска мерка во пер-
иод од 12 месеци пред објавување на интерниот оглас 

7. Податоци за звањето на државниот службеник во 
последните две  години пред објавување на огласот 

- изјава за потврда на веродостојноста на податоци-
те содржани во пријавата и согласност за начинот на 
известување на кандидатот и 

- напомена дека кандидатот кој внел лажни подато-
ци во пријавата се дисквалификува од натамошна по-
стапка и 

- потпис на кандидатот и датум на поднесување на 
пријавата 

(3) Образецот за пријавата за вработување на држа-
вен службеник преку интерен оглас со упатството за 
пополнување е даден во Прилог бр.2 и е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 29 

Врз основа на поднесените пријави за вработување, 
за интерен оглас се врши административна селекција 
на кандидатите во рок од пет дена по завршувањето на 
рокот за пријавување. 

 
Член 30 

(1) Од страна на Агенцијата, кандидатите кои се 
уредно пријавени на интерниот оглас, се известуваат за 
времето и местото на одржување на интервјуто за др-
жавен службеник и за достапноста на материјалите за 
подготовка на кадидатите за интервју. 

(2) Од страна на  Агенцијата се доставува листа на 
уредните кандидати до органот, каде Комисијата спро-
ведува интервју со уредните кандидати, кое се состои 
од прашања од делокругот на работата на организацио-
ниот облик на органот и описот на работното место 
согласно актот за систематизација на работните места 
за кое се распишува интерен оглас. 

 
Член 31 

Интервјуто на државните службеници кои се прија-
виле на интерен оглас се вреднува до 30 бодови. 

 
Член 32 

(1) За спроведеното интервју се изготвува записник. 
(2) Записникот од став (1) содржи: состав на Коми-

сијата, датум на спроведеното интервју, број на интер-
ниот оглас, резултати од интервјуто. 

(3) Записникот го потпишуваат претседателот и 
членовите на Комисијата. 

 
Член 33 

Врз основа на резултатите од интервјуто, Комисија-
та за селекција во рок од денот по спроведувањето на 
интервјуто, доставува ранг- листа од тројца најуспеш-
ни државни службеници до секретарот, односно функ-
ционерот кој раководи со органот во кој не се именува 
секретар. 

 
Член 34 

Започнатите постапки за вработување ќе завршат 
според Правилникот за начинот, постапката и критери-
умите за спроведување на стручниот и приправничкиот 
испит („Службен весник на Република Македонија“ 
број 85/2005 и 99/2007) и Правилникот за критериуми-
те и стандардите, како и постапката за селекција и вра-
ботување на државните службеници („Службен весник 
на Република Македонија“ број 85/2005 и 97/2007). 

 
Член 35 

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

 
Бр. 01-7889/1   

19 ноември 2009 година   Директор,  
    Скопје                 Александар Гештаковски, с.р. 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 91 

 
 



Стр. 92 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 

2834. 
Врз основа на член 24 став 8 од Законот за државни службеници (“Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 59/00, 112/00, 34/2001, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 
161/08, 6/09 и 114/09), директорот на Агенцијата за државни службеници, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНИ  
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ОБУКИ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат содржината и формата на полугодишниот извештај за спроведени специ-
јализирани обуки за државните службеници (во натамошниот текст: „полугодишен извештај“). 

 
Член 2 

Со полугодишниот извештај се обезбедуваат податоци и информации за следење на степенот на реализаци-
ја на годишните програми за обука на државните службеници на органите на државната служба, во делот на 
специјализираните обуки за државните службеници. 

 
Член 3 

Полугодишниот извештај го одразува бројот на државни службеници опфатени со спроведените обуки за 
периодот за кој се однесува, како и бројот и изворите на финансирање на спроведените обуки, предвидени во 
годишната програма за обука на државните службеници изготвена од органот за тековната година. 

 
Член 4 

Полугодишниот извештај се изготвува за два периода од тековната година и тоа: 
- прво полугодие: од 1 јануари до 30 јуни; и  
- второ полугодие: од 1 јули до 31 декември. 
 

Член 5 
Полугодишниот извештај содржи: штембил на органот со архивски број и датум; периодот за кој се одне-

сува; основни податоци; наративна оцена за спроведувањето на предвидените специјализирани обуки со го-
дишната програма за обуки за тековната година, кои се реализирани во односниот период; поединечен преглед 
на спроведените обуки; збирен преглед на спроведените обуки; образложение за предвидените специјализира-
ни обуки со годишната програма за обуки за тековната година, кои не се реализирани во односниот период; 
датум, место, печат и потпис од овластен потписник на органот. 

 
Член 6 

Образецот за формата и содржината на Полугодишниот извештај, даден во Прилог број 1, е составен дел од 
овој правилник. 

 
Член 7 

Полугодишниот извештај, органите го пополнуваат во електронска форма, а до Агенцијата за државни 
службеници го доставуваат во електронска и печатена форма, со архивска заверка, печат и потпис од овластен 
потписник на органот.  

  
Член 8 

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

 
  Бр. 01-7890/1   

19 ноември 2009 година                          Директор,  
      Скопје                                   Александар Гештаковски, с.р. 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 

 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 107 

2835. 
Врз основа на член 82-љ став (3) од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 
161/08, 06/09 и 114/09), директорот на Агенцијата за државни службеници донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕН НАДЗОР 
 

Член 1 
 

Предмет 
Со овој правилник се пропишува содржинта и формата на годишниот извештај за спроведен надзор на при-

мената на Законот за државните службеници и прописите донесени врз основа на овој закон, во органите од 
член 3 став (2) и член 3-а од истиот закон (во натамошниот текст: органот). 

 
Член 2 

Содржина на годишниот извештај за спроведен надзор 
 
(1) Годишниот извештај за спроведен надзор содржи: 
- податоци за овластените лица за спроведување надзор по области; 
- временски распоред и динамика на спроведен надзор по органи; 
- податоци за спроведениот надзор; 
- анализа на времето потрошено за спроведување на надзор; 
- анализа на степенот на усогласеност со прописите во работењето на органите; 
- податоци за планираниот, но неспроведен надзор, со образложение на причините за неспроведување на 

надзорот; 
- оценка на успешноста во исполнување на годишната програма за спроведување на надзорот, и 
- препораки за следната годишна програма за спроведување на надзор. 
(2) Извештајот од став (1) на овој член, се изготвува на образец,  даден во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник . 
 

Член 3 
Објавување на годишниот извештај за спроведен надзор 

 
Годишниот извештај е јавен и се објавува до крајот на првото тримесечје во годината за изминатата година, 

на официјалната интернет страница на Агенцијата за државни службеници. 
 

Член 4 
Овој правилник се објавува во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   Бр. 01-7891/1   

19 ноември 2009 година                      Директор,  
      Скопје                                 Александар Гештаковски, с.р. 



Стр. 108 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 2009 
 

 
 



25 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 113 

2836. 
Врз основа на член 7 став (3) алинеа 4 од Законот за 

државните службеници („Службен весник на РМ“ број 
59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 
85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 06/09 и 
114/09), директорот на Агенцијата за државни службе-
ници донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУ-
ВАЊЕ НА АКТИТЕ ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ  

МЕСТА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и на-

чинот на подготвување на актите за внатрешна органи-
зација и систематизација на работните места во органи-
те од членот 3 став (2) и 3-а од Законот за државните 
службеници. (во натамошниот текст:органот). 

 
II. СОДРЖИНА НА АКТИТЕ 

 
1. Акт за внатрешна организација 

 
Член 2 

 
Структура на актот 

Актот за внатрешна организација содржи: законски 
основ за неговото донесување, назив на актот, основни 
одредби, вид и број на организациски единици, дело-
круг на работа на организациските единици, раководе-
ње, преодни и завршни одредби и графички приказ на 
внатрешната организација на органот (органограм). 

 
Член 3 

 
Законски основ 

Во законскиот основ за донесување на актот за вна-
трешна организација, се наведува членот од законот 
кој е основ за донесување на актот, бројот на Службе-
ниот весник на Република Македонија каде е објавен 
законот, кој го донесува актот, како и датумот на него-
вото донесување. 

 
Член 4 

 
Назив на актот 

Називот на актот за внатрешна организација во ор-
ганите на централната власт е „Правилник за внатреш-
на организација на...(се наведува називот на органот)“, 
а во органите на локалната власт е „Одлука за органи-
зацијата, делокругот и начинот на извршување на зада-
чите на општинската администрација на општи-
на...(називот на општината)“. 

 
Член 5 

 
Основни одредби 

Во основните одредби се утврдува краток опис на 
содржината на актот за внатрешна организација, бројот 
на организациските единици по видови, како и начела-
та врз основа на кои работи органот. 

Член 6 
 

Организациски единици 
(1) Во актот за внатрешна организација се утврду-

ваат видовите на организациски единици во органот, и 
тоа: сектори, одделенија и проектни единици, како и 
други единици, предвидени во органите наведени во 
членот 12 од Уредбата за начелата за внатрешна орга-
низација на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија„ бр.105/2007). 

 (2) Функционерите кои раководат со органите, од-
носно секретарите не се предмет на уредување на актот 
за внатрешна организација.  

 
Член 7 

 
Делокруг 

(1) Во делокруг на работа на организациските еди-
ници се утврдуваат работите кои тие ги извршуваат. 

(2) При формирање на организациските единици во 
органите, не може да има преклопување на нивниот де-
локруг на работа. 

 
Член 8 

 
Раководење 

Во актот за внатрешна организација треба да се на-
ведат сите субјекти кои раководат со органот, односно 
со организациските единици, формите преку кои ова 
раководење се остварува (колегиуми, совети и сл.) како 
и целта, начинот и динамиката на работењето на овие 
форми. 

 
Член 9 

 
Преодни и завршни одредби 

 Преодните и завршните одредби се состојат од два 
члена од кои во првиот се  наведува престанокот на 
важноста на претходниот акт за внатрешна организаци-
ја и неговите изменувања и/или дополнувања, доколку 
такви има, како и архивскиот број  и датумот на него-
вото/нивното донесување, додека во вториот член се 
утврдува рокот за влегување во сила на новиот акт, ме-
стото на објавување на актот и примена на истиот, врз 
основа на претходно добиена писмена согласност од 
Агенцијата за државни службеници. 

 
Член 10 

 
Органограм 

(1) Органограмот претставува графички приказ на 
организациската структура по организациски единици. 

(2) Органограмот треба да е усогласен со наратив-
ниот текст на актот за внатрешна организација.  

 
2. Акт за систематизација на работните места 

 
Член 11 

 
Усогласеност на актите 

Актот за систематизација на работните места  треба 
да биде во согласност со актот за внатрешна организа-
ција. 
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Член 12 
 

Структура на актот за систематизација  
на работните места 

Актот за систематизација на работните места  содр-
жи: законски основ за неговото донесување, назив на 
актот, основни одредби, опис на работните места, пре-
одни и завршни одредби и табеларен преглед на работ-
ните места, како негов составен дел. 

 
Член 13 

 
Законски основ 

Во законскиот основ за донесување на актот за си-
стематизација на работните места се наведува членот 
од законот кој е основ за донесување на актот, бројот 
на Службениот весник на Република Македонија каде е 
објавен законот, кој го донесува актот, како и датумот 
на неговото донесување. 

 
Член 14 

 
Назив на актот 

Називот на актот за систематизација на работните 
места во органите на централната и локалната власт е  
„Правилник за систематизација на работните места во 
...(се наведува називот на органот)“. 

 
Член 15 

 
Основни одредби 

(1) Во основните одредби се утврдува краток опис 
на содржината на правилникот и тоа: вкупниот број, 
назив на работните места и звањата, распоред на работ-
ните места по организациски единици во органот и 
описот на работните места. 

(2) Во посебен член во основните одредби треба да се 
утврдат вкупниот број и називите на работните места на 
вработените кои немаат статус на државни службеници. 

 
Член 16 

 
Опис на работните места 

(1) Во опис на работните места се утврдуваат: ре-
ден број и назив на работното место, звањето, одговор-
носта, целта, работните должности, посебните услови 
потребни за вршење на работните должности за работ-
ното место, како и бројот на извршители. 

(2) При утврдувањето на звањето за работното ме-
сто треба да се води сметка за  хиерархиската структу-
ра на звањата во органот како и за конзистентноста на 
звањето со степенот на сложеност на работните долж-
ности, при што не смее да се утврдуваат различи звања 
за исти работни должности. 

(3) Називот на работното место и звањето не се си-
ноними и треба да се разграничат. 

(4) При утврдување на видот на образование, како 
еден од посебните услови, треба да се наведе конкретни-
от вид на образование, доколку тоа не е спротивно со 
закон, или  групи на образование, но не повеќе од три. 

 
Член 17 

 
Број на работни места и број на извршители 

во одделение 
(1) Бројот на работни места во одделенијата, утврде-

ни во актот за систематизација на работните места треба 
да е во согласност со Уредбата за начелата за внатрешна 
организација на органите на државната управа. 

 (2) Бројот на извршители може да биде поголем од 
бројот на работните места, односно за едно работно 
место може да бидат систематизирани повеќе изврши-
тели. 

 
Член 18 

 
Преодни и завршни одредби 

Преодните и завршни одредби се состојат од два 
члена од кои во првиот се  наведува престанокот на 
важноста на претходниот акт и неговите изменувања 
и/или дополнувања, дококу такви има, како и архив-
скиот број и датумот на неговото/нивното донесување, 
додека во вториот член се утврдува влегувањето во си-
ла на новиот акт, рокот за распоредување на државните 
службеници и другите вработени и местото на објаву-
вање на актот. 

 
Член 19 

Табеларен преглед 
(1) Табеларниот преглед, кој е составен дел на 

актот за систематизација на работните места, претста-
вува помошен инструмент за полесно користење на 
правилникот, во кој се презентираат основните елемен-
ти од описот на работното место.  

(2) Табеларниот преглед треба да содржи: реден 
број на работното место, назив на работното место, 
звање и посебните услови на работното место, како и 
број на извршители, онака како што тое е регулирано 
во наративниот дел од актот за систематизација на ра-
ботните места.  

 
III. НАЧИН НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА АКТИТЕ  
 

1. Акт за внатрешна организација 
 

Член 20 
 

Основа за донесување на актот за внатрешна  
организација 

Актот за внатрешна организација се донесува  сог-
ласно надлежноста на органот, утврдена во закон, стра-
тешкиот план и годишната програма за работа.  

 
Член 21 

 
Улогата на Одделението за управување со човечки 
ресурси  при изработка на актот за внатрешна 

организација 
Одделението за управување со човечките ресурси 

има примарна улога при изработка на актот за вна-
трешна организација и обезбедува методолошка, орга-
низациска и техничка поддршка на сите активности 
при изработка на описите на работните места. 

 
Член 22 

 
Објавување на актот за внатрешна организација 
По добиената писмена согласност од страна на 

Агенцијата за државни службеници, актот за внатреш-
на организација се објавува на огласната табла, однос-
но во Службен гласник и/или интернет страницата на 
органот. 
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2. Акт за систематизација на работните места 
 

Член 23 
 

Насоки за изработка на актот за систематизација на 
работните места 

При подготвување на актот за систематизација тре-
ба да се има во предвид следното:  

- содржината на описите на работните места се пи-
шува и се утврдува меѓу вработениот и непосредно 
претпоставениот раководител и   

- описите на работните места се разгледуваат секоја 
година (во контекст на функционалната анализа во ор-
ганот), и ако е неопходно, се изменуваат или дополну-
ваат.    

 
Член 24 

Улогата на Одделението за управување со човечки 
ресурси при изработка на актот за систематизација на 
работните места  

Одделението за управување со човечките ресурси 
има примарна улога при изработка на актот за систе-
матизација на работните места и обезбедува методо-
лошка, организациска и техничка поддршка на сите 
активности при изработка на описите на работните 
места. 

 
Член 25 

 
Прашалник 

(1) Прв чекор при подготовка на актот за система-
тизација на работните места е  пополнување на Пра-
шалник за опис на работното место. 

(2) Прашалникот  од став (1) на овој член кога ра-
ботното место е пополнето, го пополнува вработениот 
државен службеник. 

(3) Во случаите, кога работното место е ново или 
непополнето, описот го изработува непосредно претпо-
ставениот раководител. 

(4) Вработениот државен службеник треба да ги 
искористи сите можни извори на информации кои ќе 
му помогнат да добие јасна слика за работното место.  

(5) При одговарањето на Прашалникот од став (1) 
на овој член, вработениот државен службеник треба да 
ги утврди: називот на работното место, да го опише ра-
ботното место и да го идентификува значењето и важ-
носта на работното место во и за организацијата.   

 
Член 26 

 
Назив на работното место 

При дефинирањето на називот на работното место, 
освен  називите  на раководителите на сектори, помош-
ниците на раководители на сектори и раководителите 
на одделенија не треба да биде ист со називот на орга-
низациската единица во која е систематизирано тоа ра-
ботно место. 

 
Член 27 

 
Звање 

 Звањето за конкретно работно место треба да е 
усогласено со  звањата  утврдени во Законот за држав-
ните службеници и Уредбата за описот на звањата на 
државните службеници („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.106/2007). 

Член 28 
 

Одговорност 
Одговорноста треба да биде јасно определена, сог-

ласно закон, Уредбата за описот на звањата на држав-
ните службеници и Уредбата за начелата за внатрешна 
организација на органите на државната управа. 

 
Член 29 

 
Цел на работното место 

Целта на работното место треба да биде опишано 
со една или две реченици, кои ќе содржат одговори на 
следните прашања: зошто постои работното место во 
органот, кој дел од целта на органот се постигнува со  
работното место и што е тоа што се постигнува на тоа 
работно место. 

 
Член 30 

 
Работни должности 

(1) Вработениот државен службеник треба да ги на-
брои сите должностите кои ги извршува на работното 
место, според нивната важност. 

(2) Листата не треба да биде пократка од пет и не 
подолга од осум до десет должности, бидејќи врз осно-
ва на оваа листа се утврдува работната цел. 

(3) Бројот и видот на работните должности кои се 
наброени, треба да упатуваат на главните содржини на 
работата.   

 
Член 31 

 
Работни задачи 

При пополнување на прашалникот за работното ме-
сто треба прецизно и јасно да се формулираат работни-
те задачи што произлегуваат од работното место и да 
се избегнува користењето на општи искази и нејасни 
зборови. 

 
Член 32 

 
Нацрт-опис на работното место 

(1) Нацрт-описот на работното место го подготвува 
непосредно претпоставениот раководител, врз основа 
на Прашалникот од член 25 од овој правилник.  

(2) Непосредно претпоставениот раководител треба 
да ја провери и, доколку има потреба, да ја ревидира 
содржината на Прашалникот од член 25 од овој пра-
вилник, имајќи ги предвид секојдневните работни 
должности на државниот службеник. 

(3) Непосредно претпоставениот раководител треба 
во нацрт-описот од став (1) на овој член да ги утврди 
посебните услови потребни за работното место. 

 
Член 33 

 
Нацрт-правилник за систематизација на работните 

места 
(1) Одделението за управување со човечки ресурси 

ги проверува нацрт-описите на работните места, вклу-
чително: стекнатиот број на кредити според ЕКТС или 
степен на образование согласно Законот за државни 
службеници, видот на образование, работно искуство 
во струката, други професионални квалификации, спо-
собности и вештини и ги вградува во Нацрт-Правилни-
кот за систематизација на работните места на органот.  

(2) Секретарот го одобрува Нацрт-Правилникот и 
го доставува на усвојување до функционерот кој рако-
води со органот.  
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(3) Во органите во состав Нацрт-Правилникот го 
одобрува функционерот кој раководи со органот во 
состав. 

 
Член 34 

 
Правилник за систематизација на работните места 

(1) Нацрт-Правилникот за систематизација на ра-
ботните места по усвојувањето од страна на функцио-
нерот станува Правилник за систематизација на работ-
ните места, по што се доставува до Агенцијата за др-
жавни службеници за добивање на писмена согласност. 

(2) По добиената писмена согласност од страна на 
Агенцијата за државни службеници, Правилникот за 
систематизација на работните места се објавува на ог-
ласната табла и на интернет страницата на органот. 

 
IV. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА АКТИТЕ 

 
Член 35 

 Постапката за изменувањата и дополнувањата на 
актите за внатрешна организација и систематизација на 
работните места е идентична на постапката за донесу-
вање на нови акти. 

 
Член 36 

Изменувањето и дополнувањето на актот за вна-
трешна организација задолжително треба да е просле-
дено со изменување и дополнување на актот за систе-
матизација на работните места. 

 
Член 37 

Доколку измената и/или дополнувањето опфаќа по-
веќе од 50% од организациските единици односно од 
работните места, тогаш се донесува нов акт за вна-
трешна организација односно систематизација на ра-
ботните места. 

 
V.ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 38 

Влегување во сила 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 01-7892/1   

19 ноември 2009 година      Директор,  
    Скопје                 Александар Гештаковски, с.р. 

__________ 
2837. 

Врз основа на член 82-ј став (5) од Законот за др-
жавните службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 
98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 
36/07, 161/08, 06/09 и 114/09), директорот на Агенција-
та за државни службеници донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње надзор над спроведувањето на Законот за државни-
те службеници и прописите донесени врз основа на 
овој закон, во органите од член 3 став 2  и член 3-а од 
овој закон (во натамошниот текст: органот). 

Член 2 
(1) Надзорот се врши во просториите на органот. 
(2) Надзорот може да се спроведува со или без 

претходно известување до органот. 
 

Член 3 
Надзорот се врши за работите кои се однесуват на: 
- статусот на државниот службеник, 
- вработувањето во државната служба, 
- спроведувањето на соодветната и правична заста-

пеност на припадниците на заедниците, 
- мобилноста во државната служба, 
- системот на плати и надоместоци на плати за др-

жавните службеници, 
- оценувањето на државните службеници, 
- обуката и стручното усовршување на државните 

службеници, 
- применувањето на актите за организација и систе-

матизација на органот, 
- регистарот на државните службеници, 
- одговорноста на државните службеници и 
- други прашања кои се однесуваат на статусот, 

правата, должностите и одговорноста на државните 
службеници. 

 
Член 4 

(1) Надзорот се врши според квартален оперативен 
план за спроведување на надзорот, кој врз основа на 
годишната програма за работа на Агенцијата за држав-
ни службеници (во натамошниот текст: Агенцијата) се 
донесува од страна  на генералниот секретар на Аген-
цијата во соработка со раководителите на секторите. 

(2) Кварталниот оперативен план од став (1) на овој 
член содржи: распоред на државни службеници за вр-
шење на поединечните надзори, период за отпочнува-
ње и завршување на надзорот, како и податоци за спро-
ведување на вонредните надзори за кои се поднесени 
барања во претходниот квартал од функционерот кој 
раководи со органот. 

 
Член 5 

(1) За спроведување на секој поединечен, редовен и 
вонреден надзор, од страна на директорот на Агенција-
та се донесува решение за овластување за вршење на 
надзор. 

(2) Решението за овластување за вршење на надзор 
се донесува во согласност со видот на работите и ра-
ботните задачи кои државните службеници ги вршат 
согласно актот за систематизација на работните места 
во Агенцијата. 

(3) Овластените државни службеници се самостој-
ни во вршењето на надзорот и  при одлучувањето за 
дејствијата што треба да ги преземат при вршењето на 
надзорот и за укажувањата и препораките за отстрану-
вање на евентуално утврдените недостатоци. 

 
Член 6 

(1) На почетокот на спроведувањето на надзорот, 
овластениот државен службеник го запознава одговор-
ното лице во органот, за целите и предметот на надзо-
рот. 

(2) Ако органот не му овозможи на овластениот др-
жавен службеник вршење на надзор согласно член 82-к, 
став (2) од Законот за државните службеници, овласте-
ниот државен службеник ја известува надлежната  ин-
ституција за натамошно постапување. 
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Член 7 
(1) За спроведениот надзор, овластениот државен 

службеник составува записник, кој содржи:  
- назив и седиште на органот каде е спроведен над-

зорот,  
- време и место на спроведување на надзорот,  
- име и презиме, звање или функција на одговорно-

то лице од органот,  
- наоди од утврдената состојба,  
- укажувања и препораки за надминување на евен-

туално утврдените повреди и недостатоци, и  
- име и презиме и потпис на овластениот државен 

службеник. 
(2) Ако надзорот се спроведува  од повеќе овласте-

ни државни службеници се составува еден записник, 
кој го потпишуваат сите овластени државни службени-
ци кои биле вклучени во спроведување на надзорот.  

 
Член 8 

(1) Ако органот одбие да го прими записникот од 
член 7 од овој правилник, истиот се објавува на интер-
нет страницата на Агенцијата. 

(2) По истекот на седум дена  од денот на објавува-
њето на записникот, се смета дека записникот е уредно 
доставен. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 01-7893/1   

19 ноември 2009 година   Директор,  
    Скопје                Александар Гештаковски, с.р. 

__________ 
2838. 

Врз основа на член 82-е став 3 од Законот за држав-
ните службеници („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број  59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 
69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008 6/2009 и 
114/2009), директорот на Агенцијата за државни служ-
беници донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИ-
ТЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА  

ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува формата и содржи-

ната на обрасците за евидентирање на податоците за 
државните службеници во Регистарот на државните 
службеници (во натамошниот текст: Регистар), кој го 
води Агенцијата за државни службеници (во натамош-
ниот текст: Агенцијата). 

 
Член 2 

Податоците за државните службеници, кои се вне-
суваат во Регистарот, се обезбедуваат преку пополну-
вање на соодветни обрасци, изготвени од Агенцијата и 
тоа: 

- Образец ДС - 1 (општи податоци за државен служ-
беник) 

- Образец ДС - 2 (пријава-одјава на државен служ-
беник) 

- Образец ДС - 3а (податоци за стручно усовршува-
ње на државен службеник  - генерички обуки) 

- Образец ДС - 3б (податоци за стручно усовршува-
ње на државен службеник во локална самоуправа - спе-
цијализирани обуки) 

- Образец ДС - 3в (податоци за стручно усовршува-
ње на државен службеник во централна власт - специ-
јализирани обуки) 

- Образец ДС - 4 (податоци за дисциплинска  и ма-
теријална одговорност на државен службеник) 

- Образец ДС - 5 (податоци за оценување на држа-
вен службеник). 

 
Член 3 

Образецот ДС-1 содржи: лого на Агенцијата, Ре-
публика Македонија, Агенција за државни службени-
ци, грб на Република Македонија, општи податоци за 
државен службеник, назив на органот во кој е вработен 
државниот службеник, лични податоци за државниот 
службеник (име, татково име, презиме, пол, ЕМБГ, да-
тум на раѓање, место на раѓање, општина на раѓање, 
држава, припадност на заедница, адреса на живеење, 
место на живеење, и општина на живеење), вид на 
образование (степен на образование, образовна инсти-
туција, насока) и потпис на државниот службеник. 

Образецот ДС-1  содржи општи податоци за држа-
вен службеник и се доставува до Агенцијата при стек-
нување статус на државен службеник и при секоја про-
мена на податоците содржани во образецот. 

 
Член 4 

Образецот ДС-2 содржи: лого на Агенцијата, Ре-
публика Македонија, Агенција за државни службени-
ци, грб на Република Македонија, пријава - одјава на 
државен службеник, пријава - назив на органот во кој 
државниот службеник се пријавува, име, презиме, 
ЕМБГ, датум на пријавување, звање, степен на карие-
ра, сектор, одделение, работно место и основ на прија-
вување, е-пошта, телефон на работно место, службен 
мобилен телефон, одјава - назив на органот од кој др-
жавниот службеник се одјавува, име, презиме, ЕМБГ, 
датум на одјавување, основ за одјавување и потпис на 
државен службеник кој врши работи и задачи од обла-
ста на управување со човечки ресурси во органот. 

Образецот ДС-2  претставува пријава, односно одја-
ва на државен службеник на/од работно место и се до-
ставува до Агенцијата кога е настаната промена во вр-
ска со работното место и статусот на државниот служ-
беник. 

 
Член 5 

Образецот ДС-3а содржи: лого на Агенцијата, Ре-
публика Македонија, Агенција за државни службени-
ци, грб на Република Македонија, податоци за стручно 
усовршување на државниот службеник, генерички (оп-
шти) обуки, назив на органот во кој е вработен, име, 
презиме, ЕМБГ, податоци за стручно усовршување 
(тип на обука, ниво на обука, број на денови на обука, 
месец, година) во областа на системот на јавна админи-
страција и државна служба во Република Македонија, 
административното работење, комуникација, управува-
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њето со човечки ресурси, управување на проектен цик-
лус, креирање на политики, управување со финансии, 
ЕУ обуки, Е-governance, IТ вештини, познавање на 
странски јазици и потпис на државниот службеник. 

 
Член 6 

Образецот ДС-3б содржи: лого на Агенцијата, Ре-
публика Македонија, Агенција за државни службени-
ци, грб на Република Македонија, податоци за стручно 
усовршување на државен службеник во локалната са-
моуправа - специјализирани обуки, назив на општината 
во која е вработен, име, презиме, ЕМБГ, податоци за 
стручно усовршување (тип на обука, ниво на обука, 
број на денови на обука, месец, година) во областа на 
урбанистичкото планирање, заштита на животната сре-
дина и природата, локалниот економски развој, кому-
налните дејности, културата, спорт и рекреација, соци-
јална заштита и заштитата на деца, образованието, 
здравствената заштита, заштитата и спасување на гра-
ѓани и материјални добра, противпожарна заштита, фи-
нансирањето, меѓуопштинската соработка, прекугра-
нична соработка и потпис на државниот службеник. 

 
Член 7 

Образецот ДС-3в содржи: лого на Агенцијата, Ре-
публика Македонија, Агенција за државни службени-
ци, грб на Република Македонија, податоци за стручно 
усовршување на државен службеник во централната 
власт - специјализирани обуки, назив на органот во кој 
е вработен, име, презиме, ЕМБГ, податоци за стручно 
усовршување (тип на обука, ниво на обука, број на де-
нови на обука, месец, година) од областа на одбраната, 
внатрешни работи, правда, надворешни работи, финан-
сиите, економија, земјоделство, шумарство и водосто-
панство, здравство, образование и наука, труд и соци-
јална политика, култура, животна средина и просторно 
планирање, локална самоуправа, транспорт и врски, ар-
хивска граѓа, геодетски работи, статистика и потпис на 
државниот службеник. 

 
Член 8 

Обрасците ДС-3а, ДС-3б и ДС-3в  содржат подато-
ци за стручно усовршување на државен службеник (ге-
нерички,општи обуки/специјализирани обуки на држа-
вен службеник во локалната самоуправа/специјализи-
рани обуки на државен службеник во централната 
власт) и се доставуваат до Агенцијата   по завршување-
то на секоја поединечна обука. 

 
Член 9 

Образецот ДС-4 содржи: лого на Агенцијата, Ре-
публика Македонија, Агенција за државни службени-
ци, грб на Република Македонија, податоци за дисцип-
линска и материјална одговорност, назив на органот во 
кој е вработен државниот службеник, лични податоци 
за државен службеник ( - име, презиме, звање, ЕМБГ), 
податоци за дисциплинска и материјална одговорност  
(вид на одговорност, основ за  одговорност, изречена 
мерка, дата на конечноста на решението) и потпис на 
државен службеник кој врши работи и задачи од обла-
ста на управување со човечки ресурси во органот. 

Образецот ДС-4 евидентира податоци за дисцип-
линска и материјална  одговорност на државен службе-
ник  и се доставува до Агенцијата по конечноста на од-
луката донесена по завршување на  дисциплинската 
постапка. 

 
Член 10 

Образецот ДС-5 содржи: лого на Агенцијата, Ре-
публика Македонија, Агенција за државни службени-
ци, грб на Република Македонија, назив на органот во 
кој е вработен државниот службеник, лични податоци 
за државен службеник – име, презиме, звање, ЕМБГ, 
податоци за оценување на државен службеник – година 
за која се однесува оценувањето, дали службеникот е 
оценет (ДА, НЕ), оценка (нумеричка и дескриптивна), 
причина за неоценетост и потпис на државен службе-
ник кој врши работи и задачи од областа на управува-
ње со човечки ресурси во органот. 

Образецот ДС-5,  евидентира податоци во врска со 
оценувањето на државен службеник  и се  доставува до 
Агенцијата еднаш годишно за секој државен службе-
ник (без оглед на тоа дали е извршено оценувањето 
или не). 

 
Член 11 

Обрасците ДС-1, ДС-2, ДС-3а, ДС-3б, ДС-3в, ДС-4 
и ДС-5 се составен дел на овој правилник. 

Обрасците ДС-1 ДС-3а, ДС-3б и ДС-3в ги пополну-
ва лично државниот службеник и се доставуваат до 
Агенцијата преку државен службеник кој врши работи 
и задачи од областа на управување со човечки ресурси 
во органот. 

Обрасците ДС-2, ДС-4 и  ДС-5 ги пополнува и  до-
ставува до Агенцијата  државен службеник кој врши 
работи и задачи од областа на управување со човечки 
ресурси во органот. 

 
Член 12 

Обрасците ДС-1, ДС-2, ДС-3а, ДС-3б, ДС-3в, ДС-4 
и ДС-5, се доставуваат до Агенцијата во електронска 
форма со користење на информациониот систем за во-
дење на Регистарот  или во писмена форма.  

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 13 

Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-
нуваат да важат Правилникот за формата и содржината 
на обрасците за евидентирање на податоците за држав-
ните службеници бр. 11-643/1 од 18 јануари 2006 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2006) и  Правилникот за изменување на Правилникот 
за формата и содржината на обрасците за евидентира-
ње на податоците за државните службеници бр. 01-
435/1 од 17 јануари 2008 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 8/2008). 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 23.03.2010 година. 

 
Бр. 01-7894/1   

19 ноември 2009 година     Директор,  
    Скопје                 Александар Гештаковски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН 
ИМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2839. 
Врз основа на член 9 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08),како и  во 
согласност со целите и задачите утврдени со Статутот 
на Агенцијата за управување со одземен имот на Ре-
публика Македонија, Управниот одбор на Агенцијата 
за управување со одземен имот на Република Македо-
нија на ден 26.10.2009 година, го донесе следниот 

   
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА,НАЧИНОТ 
НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ  НА  
ВРАБОТЕНИТЕ ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-

жината на образецот на легитимацијата,начинот за из-
давање на службените легитимации на вработените во 
Агенцијата за управување со одземен имот и начинот 
на одземање (во натамошниот текст:службени легити-
мации).  

     
Член 2 

Службената легитимација  на вработените во Аген-
цијата е изработена од 135 грамска хартија кундздрук, 
во бела боја, пластифицирана со 175 микронска фолија 
со димензија 6 х 9,5 см која е сместена во дводелна 
кожна обвивка со црна боја, големина 7х31 цм. (прилог 
бр. 1 и 2). 

      
Член 3 

На предната страна на кожната обвивка со буква во 
златна боја се испечатени грбот на Република Македо-
нија,и под него е напишано името “Република Македо-
нија”, “Влада на Република Македонија”, “Агенција за 
управување со одземен имот”. 

Во внатрешната страна на легитимацијата од левата 
страна во пластифицираната фолија се наоѓга образе-
цот на легитимацијата. 

На предната страна образецот содржи: на горната 
страна е логото на Агенцијата за управување со одзе-
мен имот. 

На истата страна, во средината има место за фото-
графија со димензии 2,5х3 цм., а под неа се впишуваат 
податоци за: името и презимето на вработениот, печат 
и потпис на лицето овластено за издавање на службе-
ната легитимација односно Директорот на Агенцијата. 
Во долниот дел со бела подлога со црна боја е отпеча-
тен серискиот број. 

Задната страна на образецот го содржи логото на 
”Агенцијата за управување со одземен имот” “Влада на 
Република Македонија” под кој се впишуваат податоци 
за: датумот и местото на раѓање на вработениот во 
Агенцијата, неговото живеалиште, датум на издавање 
на службената легитимација, регистарски број и крвна 
група. 

Во внатрешната страна на легитимацијата од десна-
та страна од кожната обвивка се наоѓа метална значка, 
врз која стои кожен капак на чија предна страна се ис-
печатени со златна боја логото на Агенцијата за упра-
вување со одземен имот и називот “Агенција за упра-
вување со одземен имот”. (прилог бр.3). 

Член 4 
Службените легитимации се издаваат за време до-

дека работникот согласно Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка има статус на 
вработен. 

Вработениот на кој ќе му престане работниот однос 
во Агенцијата за управување со одземен имот или ќе 
биде распределено на работно место без посебни долж-
ности и овластувања, ја враќа службената легитимација 
на Агенцијата за управување со одземен имот. 

 
Член 5 

Вработениот кој ќе ја изгуби службената легитима-
ција или на друг начин ќе остане без неа веднаш го из-
вестува Секторот за економско,материјално-финанси-
ски и административни работи на Агенцијата за упра-
вување со одземен имот заради бришење на службена-
та легитимација од евиденција. 

 
Член 6 

Службената легитимација се заменува со нова, кога 
поради оштетување или дотраеност ќе стане неупо-
треблива, како и кога вработениот односно имателот 
на службената легитимација ќе го промени личното 
име, а старата службена легитимација се брише од еви-
денција. 

 
Член 7 

На носителот на службената легитимација на кој ќе 
му престане работниот однос или ќе биде распореден 
на друго работно место, му се одзема легитимацијата 
во рок од 24 часа. Легитимацијата која се одзема се 
предава во Секторот за економско,материјално-финан-
сиски и административни работи на Агенцијата за 
управување со одземен имот. 

Службените легитимации што се враќаат или заме-
нуваат се ништат. 

 
Член 8 

Директорот на Агенцијата за управување со одзе-
мен имот или од него овластено лице, ја издава служ-
бената легитимација. 

За издадените, вратените и заменетите службени 
легитимации  на вработените во Агенцијата за управу-
вање со одземен имот се води евиденција. 

Евиденцијата на издадените службени легитимации 
содржи: реден број, име и презиме на работникот за кој 
е издадена легитимацијата, датум на издавање, сериски 
број на службената легитимација, назив на организаци-
оната единица на Агенцијата за управување со одземен 
имот, каде што вработениот е распореден и рубрика за 
забелешки. 

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците се впишува во службената легити-
мација како регистарски број. 

Во рубриката за забелешки се запишуваат измените 
на податоците. 

 
Член 9 

Службената легитимација се издава според Образец 
бр.1 кој е составен дел од овој правилник. 

 
2. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 10 

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

 
   Бр. 03-767/1                        

23 ноември 2009 година               Претседател, 
     Скопје                      Владимир Спиркоски, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2840. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

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

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 
 
1. Еден (1) јавен обвинител во Јавното обвинителс-

тво на Република Македонија. 
2. Пет (5) јавни обвинители во Основното јавно об-

винителство за гонење на организиран криминал и ко-
рупција. 

3. Еден (1) јавен обвинител во Основното јавно об-
винителство Радовиш од редот на кандидатите со завр-
шена Академија за обука на судии и јавни обвинители. 

4. Еден (1) јавен обвинител во Основното јавно 
обвинителство Струмица од редот на кандидатите со 
завршена Академија за обука на судии и јавни обви-
нители. 

5. Еден (1) јавен обвинител во Основното јавно об-
винителство Берово. 

6. Еден (1) јавен обвинител во Основното јавно об-
винителство Струмица. 

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

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

II. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-
тел во Основното јавно обвинителство за гонење на ор-
ганизиран криминал и корупција, освен условите пред-
видени со член 44 и 46 од Законот за јавно обвинителс-
тво („Службен весник на РМ“ бр. 150/07) и Законот за 
измени и дополнувања на Законот за јавно обвинителс-
тво („Службен весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е 
како посебен услов да исполнуваат работно искуство 
од најмалку четири години како јавен обвинител, со 
потврдени резултати во работата. 

III. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Радовиш и Струмица об-
јавено под точка 3 и 4 од огласот како посебен услов 
потребно е да имаат завршено обука во Академијата за 
обука на судии и јавни обвинители. 

IV. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-
новните јавни обвинителства во Берово и Струмица, 
објавено под точка 5 и 6 од огласот, како посебен услов 
потребно е да имаат работно искуство од најмалку три 
години по положениот правосуден испит со потврдени 
резултати во работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, уверенијата за државјанс-
тво и лекарското уверение (двете да не се постари од 
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за 
работен стаж по положен правосуден испит, диплома 
за завршен Правен факултет и потврда за положен пра-
восуден испит во оригинал или заверена фотокопија на 
нотар, да ги достават до Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија ул. „Вељко Влаховиќ“ бр, 
26, кат 4 во рок од 15 дена од објавата на овој оглас во 
„Службен весник на РМ“. 

Некомплетните документи нема да бидат разгледу-
вани. 

 
Бр. 242-15/09              Совет на јавните обвините  

24 ноември 2009 година        на Република Македонија,  
      Скопје                           Претседател,  
                                 Елена Гошева, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

2841. 
Врз основа на член 20 став (1) точка 2) и член 26 од 

Законот за заштита на конкуренцијата (2Службен вес-
ник на Република Македонија„ бр.04/05, 70/06 и 22/07) и 
член 205 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија„ бр.38/05, 
110/08), а постапувајќи по известувањето за концентра-
ција поднесено од ХТЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ), со се-
диште на бул. „3-та Македонска бригада“ б.б. 1000, 
Скопје, преку полномошник Адвокатско Друштво КНЕ-
ЗОВОЌ И СОРАБОТНИЦИ со адреса на Ул. Вељко 
Влаховиќ бр. 4-2/3, 1000 Скопје, Република Македонија, 
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница 
одржана на ден 19.06.2009 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ХТЛ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ со седиште на бул. „3-та Ма-
кедонска бригада“ б.б. 1000 Скопје, Република Маке-
донија и Акционерско друштво за приредување игри на 
среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
А.Д СКОПЈЕ (во понатамошен текст ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА А.Д СКОПЈЕ), со седиште на ул. 
„Маршал Тито“ бр. 11-а, 1000 Скопје, настаната врз 
основа на стекнување на сопственост на дел од имотот 
на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА А.Д СКОПЈЕ, иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително 
спречување, ограничување или нарушување на 
ефективната конкуренција на пазарот или на негов 
суштински дел, особено како резултат на создавање 
или зајакнување на доминантната позиција на 
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот.  

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за 
решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси (“Службен 
Весник на РМ“„бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 
19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Републи-
ка Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 
840…03161, приходна шифра и програма 72231300.  

 
Бр. 07-261/5 

19 јуни 2009 година                   Претседател, 
   Скопје                             Чедомир Kраљевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2842. 
Врз основа на член 20 став (1) точка 2) во врска со 

член 20 став (2), член 23 став (1) и член 26 од Законот 
за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) и член 
205 од Законот за општата управна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.38/05 и 
110/08), постапувајќи по известувањето за концентра-
ција поднесено од Банката на државата Баварија, преку 
застапник Адвокатско друштво Поленак, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 
19.06.2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Банка-

та на државата Баварија (Bayerische Landesbank), со се-
диште на Бринер Штрасе 18 (Brienner Straße 18), Д-
80333 Минхен, Сојузна Република Германија и ХИПО 
АЛПЕ-АДРИА-БАНК ИНТЕРНАЦИОНАЛ АГ (HYPO 
ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG), со седи-
ште на Алпе-Адриа Плац 1 (Alpe-Adria Platz 1), Кла-
генфурт, Австрија, по основ на купопродажба на ак-
ции,  иако потпаѓа под одредбите од Законот за зашти-
та на конкуренцијата, нема да има за последица значи-
телно спречување, ограничување или нарушување на 
ефективната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот за заштита на 
конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за 
известување за концентрација во износ од  6 000,00 
ден. и за решението во износ од 30 000,00 ден., по та-
рифен број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000-
63095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

 
Бр. 07-295/3 

19 јуни 2009 година                    Претседател, 
   Скопје                             Чедомир Kраљевски, с.р. 
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