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дишната инвестициона програма за 
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  213. Одлука за отворање на Културно-ин-
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и образецот на лиценцата за вештаче-
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  229. Правилник за критериумите за дефи-

нирање на случаи на заразни болести... 39
  230. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија.............................. 126
  231. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни по-
трошувачи приклучени на системот за  

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

210. 
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија бр. 46/06 и 107/8), Владата на Република Македо-
нија, на седница одржана на 28.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА 
ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВ-

ЈАНИТЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука еднострано се укинуваат визите за кра-

ткорочен престој  во Република Македонија до три месе-
ци во текот на секој шестмесечен период,  во периодот од 
1 март 2011 година  до 31 октомври 2011 година за лицата 
кои не се опфатени во член 6 од Спогодбата меѓу Владата 
на Република Македонија и Владата на Руската Федера-
ција за услови на заемни патувања на државјаните на 
Република Македонија и Руската Федерација („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 119/2008).  

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

     
Член 3 

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

                       
Бр. 51-7623/1-10                Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
211. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.1.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕ-
СТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2011 ГОДИНА НА ЈП ЗА 
БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2011 година на ЈП за берзанско 
работење АГРО БЕРЗА Скопје, бр. 02-383/4 од 15.12.2010 
година и 02-415/2 од 30.12.2010 година, усвоена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седниците 
одржани на 15.12.2010 година и 30.12.2010 година.  

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

  
     Бр.51-7752/1-10                  Заменик на претседателот 
18 јануари 2011 година           на Владата на Република 

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

 Стр. 
 дистрибуција на природен гас во Тех-

нолошко-Индустриска Развојна Зона-
Скопје во првиот квартал од 2011 година 126

  232. Одлука за објавување на јавен тендер 
со претквалификација за избор на да-
вател на универзална услуга................. 126

 Огласен дел........................................... 1-64
 

212. 
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. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.1.2011 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Министерството за внатрешни работи бр. 07-
1819/3 од 21.12.2010 година.  

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

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

 
Бр. 51-7957/1-10                Заменик на претседателот 

18 јануари 2011 година           на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
213. 

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за надвореш-
ни работи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 46/2006 и 107/2008), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.1.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН 
ЦЕНТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЊУ-
ЈОРК, СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ  

Член 1 
Со оваа одлука се отвора Културно-информативен 

центар на Република Македонија во Њујорк, Соедине-
тите Американски Држави. 

Културно-информативниот центар од ставот 1 на 
овој член ќе работи во состав на Генералниот конзулат 
на Република Македонија во Њујорк, Соединетите 
Американски Држави.  

Член 2 
Средствата за работа на Културно-информативниот 

центар на Република Македонија во Њујорк, Соедине-
тите Американски Држави за тековната година се обез-
бедени од Буџетот на Министерството за култура. 

Активностите за отворање на Културно-информа-
тивен центар на Република Македонија во Соединетите 
Американски Држави ќе ги преземе Министерството за 
надворешни работи, во соработка со Министерството 
за култура, согласно позитивните законски прописи. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 51-8087/1               Претседател на Владата 

18 јануари 2011 година         на Република Македонија, 
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МАКЕДОНСКАТА РАЗВОЈНА ФОНДАЦИЈА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари-книги и тоа: 

214. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат  на  трајно користење без надомест на Македонската 

развојна фондација за претпријатија. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Македонската развојна фондација 

за претпријатијата, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 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. 51-6695/1-10                                       Претседател на Владата 

28 декември 2010 година                                         на Република Македонија, 
      Скопје                                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО 

„СКОПСКО ПОЛЕ“ - СКОПЈЕ 

215. 
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     Бр. 51-8150/1-10                            Заменик на претседателот 
18 јануари 2011 година                               на Владата на Република 
         Скопје                           Македонија,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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216. 
Врз основа на член 34, став 1 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009 и 115/2010), а во врска со член 5 од Законот за 
основање на Факултет за информатички науки и комп-
јутерско инженерство во состав на Универзитетот 
„Св.Кирил и Методиј“ – Скопје („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 171/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 18 јануа-
ри 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА МАТИЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И 
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО ВО СОСТАВ 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  

– СКОПЈЕ 
 
1. За претседател и членови на Матичната комисија 

за вршење на подготовките за почеток со работа на Фа-
култетот за информатички науки и компјутерско инже-
нерство во состав на Универзитетот „Св.Кирил и Мето-
диј“ – Скопје, се именуваат: 

а) за претседател 
- д-р Тања Каракамишева; 
б) за членови 
- д-р Драги Димитриевски 
- д-р Никола Жежов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
          Број 22-379/1                 Заменик на претседателот 
18 јануари 2011 година           на Владата на Република 
              Скопје                                    Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
217. 

Врз основа на член 92 став 2 и 3 од Законот за Јавно 
обвинителство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 150/2007 и 11/2008) Владата на Република 
Македонија, на седницата на 5.1.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕ-
МУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА ЗА  

2011 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се уредуваат висината и намената 

на средствата за финансирање на изградба, реконструк-
ција, одржување на објектите и опремување на јавните 
обвинителства како и извор на средствата и орган над-
лежен за реализација на Програмата. 

 
II 

За извршување на активностите до декември 2011 
година се предвидуваат инвестициони активности во 
вкупна висина од 1.607.000,00 денари обезбедени од 
Буџетот на Република Македонија, во Министерството 
за правда на Раздел 07001, Програма 1Б – реконструк-
ција и опремување на јавните обвинителства 

Ставка Износ Корисник 
483–Купување 
на мебел 

1.607.000,00 Јавно обвинителство на 
РМ и Совет на јавни 
обвинители 

 
III 

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

 
   Бр. 51-77/1                     Заменик на претседателот 

5 јануари 2011 година            на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

218. 
Врз основа на член 57 од Законот за туристичка деј-

ност („Службен весник  на Република Македонија” бр. 
62/04, 89/08 и 12/09) и член 9, став 2 од Законот за та-
кса за привремен престој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 19/96, 26/02, 51/03 и 88/08), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.1.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2011 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма ќе се реализираат активности за 

развој на туризмот во Република Македонија за 2011 
година.  

Средствата за реализација на оваа програма се утвр-
дени во Буџетот на Република Македонија за 2011 го-
дина („Службен весник на Република Македонија” бр. 
161/10), раздел 10001 – Министерство за економија, во 
Подпрограма 14 – Развој на туризмот во Република 
Македонија, на категориите 42 – стоки и услуги, 46 – 
субвенции и трансфери, планирани се во Буџетот на  
Република Македонија за 2011 година финансиски 
средства во износ од 56.738.000, 00 денари. 

 
II 

Средствата од делот I од оваа програма ќе се корис-
тат за следниве активности: 

 
1. Измени и дополнување на законска регулатива 

која се однесува на туризам и угостителство 
 
 Изменување и дополнување на законската регула-

тива од областа на туризмот и угостителството, со ан-
гажирање на локални консултанти кои ќе помогнат во 
ревидирањето на Законот за угостителска дејност како 
и во подзаконските акти за минимално технички усло-
ви за угостителските објекти и системот на категориза-
ција на угостителските објекти. 

 
55.000,00 денари 

 
2. Анализа на туристичките потреби „Анкета,  

прашалници и интервјуа” 
 
Со правење на разни анкети, прашалници и интерв-

јуа за време на пред летната сезона и летната сезона 
кога низ државата гравитираат голем број на сезонски 
и транзитни туристи, кои се од голема важност за тури-
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стичкиот сектор заради добивање на јасна слика и ин-
формации за потребите, можностите, позитивните и 
негативните интереси на туристите кои ја посетуваат 
Република Македонија. Оваа активност ќе биде во со-
работка со факултетите за туризам и Државниот завод 
за статистика. 

 
900.000,00 денари 

 
3.  Изработка на Стратегија за рурален (селски)  

туризам 
 
Поради се поголемата заинтересираност на граѓани-

те на Република Македонија и туристичкото стопанс-
тво за развој на руралниот (селскиот) туризам, како и 
отворањето на IPARD европската линија за рурален 
развој, се наметнува потреба од изработка на една на-
ционална стратегија за развој на овој вид алтернативна 
форма на туризам, која беше идентификувана и во са-
мата Национална стратегија за туризам, како голема 
можност  и шанса за развој на туризмот во Република 
Македонија.  

 
800.000,00 денари 

 
4. Имплементација на Студијата за развој 
на туризмот во Шар планинскиот регион 

 
Изработка на студија, со која се утврдуваат развој-

ните потенцијали на овој планински предел преку зим-
скиот ски туризам, руралниот, еко, културниот и друг 
вид на туризам. Пределот располага со многу природ-
ни богатства кои вклучуваат планини, шуми, горски 
езера, пејсажи и други места од историско и археоло-
шко значење. Со овие финансиски средства ќе се имп-
лементираат дел од активностите наведени во акциони-
от план на оваа студија со посебен акцент на развојот 
на зимскиот ски центар Попова Шапка, руралниот ту-
ризам, еко акција како и годишната конференција „Ди-
јалози на Шара“.  

  
1.000.000,00 денари 

 
5. Проект „Поттикнување на развојот на 

алтернативни видови на туризам” 
 
Проект со кој се настојува да се подигне квалитетот 

на алтернативните видови на туризам кои Република 
Македонија ги содржи во својата понуда како развој на 
ски (зимскиот) туризам, развој на руралниот-винскиот 
туризам, културниот, пештерскиот, бањскиот и други 
форми на туризам. Со оваа активност ќе се подржуваат 
идејни и основни проекти за разни потенцијални мож-
ности на алтернативните видови на туризам. 

 
750.000,00 денари 

 
6. Проект за одбележување (сигнализација)  

на туристичките места 
 
Во рамките на подобрување на квалитетот на тури-

стичката сигнализација на некои позначајни туристич-
ки, културни, историски и природни места, заедно со 
релевантните министерства и институции, локалните 
самоуправи и приватниот сектор, ќе пристапиме кон 
изработка и одбележување на тие места. 

 
1.000.000,00 денари 

7.  Печатење на промотивни материјали од областа 
на туризмот 

 
Ова активност се однесува на печатење на веќе по-

стоечкиот промотивен материјал  и тоа: 
- Изработка (печатење) на промотивни туристички 

брошури по разни сегменти на повеќе странски јазици, 
флаери, постери, ќеси, папки и др промотивен материјал. 

- Печатење на „Туристички водич на Република  
Македонија“ на англиски и германски јазик. 

 
300.000,00 денари 

 
8. Меѓународна и билатерална соработка  

во туризмот 
 
Зголемена и интензивирана соработка во доменот 

на меѓународната комуникација со големите и значајни 
туристички организации и институции кои придонесу-
ваат за развој на туризмот како Светската туристичка 
организација, Европската патничка комисија, Централ-
но европската иницијатива и друго, учество на саеми, 
како и билатералните соработки во областа на туриз-
мот (потпишување на договори, регионални конферен-
ции, средби и друго). 

 
533.000,00 денари 

            
9. Едукација и тренинг обуки за туристички  

проекти 
 
Министерството за економија и коморите за тури-

зам во Република Македонија ќе реализираат сорабо-
тка врз основа на поднесени релевантни проекти кои ќе 
се однесуваат на едукација и информирање на населе-
нието за користење на средствата од претпристапните 
ИПА фондови на ЕУ посебно во делот на проектите од 
руралниот туризам. 

 
                    200.000,00 денари 

 
10. Субвенции за разни туристички манифестации  

и форуми 
 
Министерството за економија ќе субвенционира 

разни туристички манифестации и бизнис форуми кои 
се одржуваат од страна на туристичкото стопанство, за 
кои немаат доволно сопствени финансиски средства и 
бараат поддршка или субвенционирање од владините 
институции, а се  интересни  за развојот на туризмот.  

 
2.400.000,00 денари 

 
11. Субвенционирање на странскиот организиран 

туристички промет 
 
Согласно законската регулатива и Упатството за 

субвенционирање на странскиот организиран турис-
тички промет, која започна од 1 јануари 2010 година за 
прв пат во Република Македонија ќе се субвенционира 
туристичкиот промет за донесен турист согласно усло-
вите наведени во упатството. Оваа мерка се презема за-
ради конкурентен домашен производ на меѓународни-
от пазар, ублажување на последиците од глобалната 
економска криза, како и поттикнување за развој на ту-
ризмот во државата. Средствата ќе се  реализираат те-
ковно во годината. 

 
                   48.800.000,00 денари 

 
ВКУПНО:                        56.738.000,00 денари 
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ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  
АКТИВНОСТИТЕ 

 
Активност Временски период 
Точка 1 Февруари - Април 
Точка 2 Јуни - Септември 
Точка 3 Март - Јуни 
Точка 4 Тековно цела година 
Точка 5 Март –  Октомври 
Точка 6 Февруари - Април 
Точка 7 Февруари - Март 
Точка 8 Тековно цела година 
Точка 9 Јануари - Февруари 
Точка 10 Тековно цела година 
Точка 11 Тековно цела година со ударни тер-

мини за време на летната сезона 
 

III 
За начинот и динамиката на реализирање на оваа 

програма ќе се грижи Министерството за економија. 
 

IV 
Министерството за економија, заклучно со 31.1.2012 

година до Владата на Република Македонија ќе достави 
извештај со финансиски показатели за реализација на 
оваа програма, во кој ќе бидат опфатени постигнатите 
резултати и финансиски показатели како и образложени-
ето за евентуалните отстапувања од планираните актив-
ности. 

 
 

V 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 Бр. 51-7827/1                   Заменик на претседателот 

5 јануари 2011 година            на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

219. 
Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.1.2011 годи-
на, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОН-
КУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ 
И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа програма се уредува намената на средства-
та за поддршка на претприемништвото, конкурентно-
ста и иновативноста на малите и средни  препријатија 
во вкупен износ од 7.000.000 (седум милиони) денари, 
обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 
2011 година, раздел 10001, програма 4, потпрограма 
40–Агенција за поддршка на претприемништвото на 
Република Македонија, ставка 464.  

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се кори-
стат за  следниве намени: 

1. Ваучерски систем на советување 
 
Имплементација на ваучерски систем за советување 

за советодавни услуги кај намалку 50 клиенти со цел 
давање поддршка на зајакнувањето на конкурентноста 
на постоечките мали и средни претпријатија и основа-
ње на нови претпријатија, ширење на ваучерскиот си-
стем за советување како инструмент за подобрување на 
работењето на секторот на мали и средни претпријати-
ја, вклучување на нови бизнис центри во ваучерскиот 
систем за советување, оддржување на web страна за 
консултанти како и воведување на иновативен ваучер. 
Реализацијата на оваа активност ќе се одвива преку ор-
ганизациите за деловна поддршка. 

Постапката за доделување на средства од оваа ста-
вка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес од страна на органи-
заците за деловна поддршка на претприемништвото ка-
ко и повик до малите и средни претпријатија за апли-
цирање на оваа програмска активност. 

 
 1.800.000 денари 

 
2. Подобрување на продуктивноста во МСП со  

поддршка на Јапонската агенција за меѓународна 
соработка (JICA) 

 
Подобрување на продуктивноста кај малите и сред-

ните претпријатија од Република Македонија преку 
техничко-технолошки трансфер на знаење од страна на 
експерти од JICA и локални експерти и консултанти со 
цел развој на капацитети на 10 консултанти и 10 МСП 
со учество на меѓународен консултант. 

Постапката за доделување на средства од оваа ста-
вка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес од страна на локал-
ните експерти / консултанти како и јавен повик до ма-
лите и средни претпријатија за аплицирање на оваа 
програмска активност. 

 
1.000.000 денари 

 
3. Инфо пулт - проект во соработка со регионалните 

центри 
 
Поддршка на деловните центри во активностите по-

врзани со понатамошно функционирање на мрежа на 
центри и имплементација на програми за помош, ин-
формирање и советување на МСП со цел давање на ин-
формативна, промотивна, советодавна и логистичка 
поддршка на малите и средни претпријатија и потенци-
јалните претприемачи кои сакаат да се самовработат 
како и дистрибуција на релевантни и корисни инфор-
мации на МСП и потенцијалните претприемачи. 

Постапката за доделување на средства од оваа ста-
вка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес од страна на органи-
заците за деловна поддршка на претприемништвото за 
реализирање на оваа програмска активност. 

 
900.000 денари 

 
4. Претприемачки награди 

 
Организирање медиумска кампања и доделување на 

најмалку две награди за микро и мали претпријатија со 
цел промена на општествениот поглед по однос на 
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претприемништвото и поддршка во одржување на вос-
поставената редовна активност на организација и доде-
лување на награди на нај успешни претриемачи. 

 
100.000 денари 

 
5. Претприемачко образование 

 
Реализирање на 10 работилници за промоција на 

претприемништвото и обука за подготвување на биз-
нис план меѓу младите луѓе (студенти и ученици) со 
вкупен опфат на 500 студенти со цел развој на прет-
приемничкиот дух и култура и подигање на свеста на 
младите за отворање на сопствен бизнис. 

 
200.000 денари 

 
6. Организирање на натпревар  

за бизнис план 
 
Организирање на натпревар за бизнис план со цел 

зголемување на свеста кај младите и потенцијалните 
претприемачи за значењето и важноста на претприем-
ништвото. 

 
100.000 денари 

 
7. Европска недела на МСП 

 
Организирање на Европска недела на МСП и орга-

низирање на две работилници/обуки на релевантни те-
ми со цел зголемување на мотивираноста и партиципа-
ција на малите и средни претпријатија, младите прет-
приемачи и потенцијалните претприемачи. 

 
240.000 денари 

 
8. Организирање на Глобална недела  

на претприемништвото (ГНП) 
 
Организирање на глобална недела на претприем-

ништвото и тематски настани во текот на ГНП во сора-
ботка со инкубатори, комори, деловни здруженија, фа-
култети и средни училишта со цел зголемување на све-
ста на младите луѓе за отворање свој бизнис и подобру-
вање на имиџот на претприемачите. 

 
180.000 денари 

9. Подигање на свеста на Е - бизнис  
и Е - трговија 

 
Организирање на три регионални презентации за 

промоција на значењето на Е - бизнисот и Е - трговија-
та за малите и средните претпријатија со цел подобру-
вање на употребата на алатките за Е-бизнисот и Е–тр-
говијата и зголемена примена на Информациско кому-
никациската технологија од страна на малите и средни 
претпријатија како предуслов за нивна зголемена кон-
курентност и за пократко време да станат дел од гло-
балната економија. 

 
240.000 денари 

 
10. Организање на обуки за женско  

претприемништво 
 
Организирање на две тродневни обуки за неврабо-

тени жени со цел подигање на свеста на жените за 
претприемништвото и отворањето сопствен бизнис ка-
ко и зголемување на бројот на претпријатија чии осно-
вачи се жени. 

 
100.000 денари 

11. Доживотно учење-претриемништво 
 
Организирање на двa регионални семинара за про-

моција на концептот за доживотно учење и Законот за 
образование на возрасни и организирање на една трка-
лезна маса, за важноста на доживотното учење со по-
дигање на свеста кај возрасните лица и претприемачите 
за потребата од постојано подобрување, односно дожи-
вотно учење. 

 
240.000 денари 

 
12.Оганизирање на обуки за  локални 

 консултанти 
 
Организирање на тридневна обука за локални кон-

султанти со цел подигање на свеста на локалните кон-
султанти за потребите од обуки кај МСП секторот и 
подобрување на конкурентноста и капацитетите на 
претпријатијата. 

 
  120.000 денари 

 
13. Организирање на обуки за малите и средните 

претпријатија 
 

Организирање на три обуки за МСП со цел подига-
ње на конкурентноста на МСП и капацитетите на вра-
ботените како и подобрување на соработката помеѓу 
претпријатијата и давателите на услуги. 

 
  90.000 денари 

 
14. Организирање на локални семинари  

за иновации и претприемништво 
 
Организирање на две регионални презентации за 

промоција на значењето на иновациите и МСП и орга-
низирање на 10 работилници за иновации и претприем-
ништво со цел подигање на свеста на претприемачите 
и другите инволвирани страни за значењето на инова-
циите и претприемништвото и зголемена употреба на 
иновативните и И&Р алатки кај претпријатијата. 

 
   300.000 денари 

 
15. Организирање на информативни сесии за до-
стапноста од финансиски инструменти за МСП 
 
Организирање на две регионални информативни се-

сии за промоција на финансиските извори достапни за 
МСП со цел информирање на претприемачите за мо-
менталните услови за кредитирање од страна на финан-
сиските институции и дисеминација на информативни 
и промотивни материјали и брошури. 

 
    100.000 денари 

 
16. Промотивни активности (саеми, деловни  

партнерства) 
 
Поддршка при организирање на саеми во земјата и 

странство за МСП и занаетчии, организирање на ди-
ректни средби и поддршка при склучување на парт-
нерства, изнајмување празен саемски простор и трошо-
ци за пријавување за учество на истите и покривање на 
трошоци за рекламни материјали со цел подобрување и 
поврзување на македонските претпријатија со претпри-
јатијата од регионот и подобрување на конкурентноста 
на претпријатијата од Република Македонија. 

 
150.000 денари 
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17. Организирање на национални/регионали 
форуми за МСП 

 
Организирање на еден бизнис форум со цел зајак-

нување на јавниот-приватен дијалог, зголемување на 
јавно-приватните партнерства и подобрување на поли-
тиките кои се усвојуваат за МСП преку организирање 
на средби со претприемачите. 

 
 150.000 денари 

 
18. Организирање на обука за наставници/професо-
ри кои го предаваат предметот претприемништво  

и бизнис 
 

Организирање на две обуки за наставници и профе-
сори со цел зголемување на свеста на наставници-
те/професорите за значењето на претприемништвото и 
проширување на знаењето и добивање со нови вешти-
ни поврзани со претприемничкото учење. 

 
 90.000 денари 

 
19. Одржување и обука за новите софтверски  

Е-алатки во системот на Агенцијата 
 
Организирање на една обука за новите софтверски 

алатки во системот на Агенцијата за поддршка на прет-
приемништвото на Република Македонија и одржува-
ње на систем за мрежно поврзување со регионалните 
центри и другите институции за поддршка на претпри-
емништвото со цел подигање на капацитетот на врабо-
тените во Агенцијата и регионалните центри за употре-
бата на новите софтверски решенија при работење со 
системот и базата на податоци. 

 
    70.000 денари 

 
20. Организирање на обука за студенти за подгото-

вка на апликации за конкурирање за работа 
 
Организирање на три обуки за подготвка на потреб-

ните документи при аплицирање за работа со цел поди-
гање на свеста на младите луѓе за полесно пристапува-
ње кон пазарот на трудот. 

 
120.000 денари 

 
21. Организирање на саеми  

за кариера 
 
Организирање на два саеми за кариера со цел олес-

нување при пронаоѓање на работа на младата попула-
ција и невработените лица и поврзување на потенци-
јалните вработени со претпријатијата кои имаат потре-
ба од нововработени. 

 
90.000 денари 

 
22. Публикување брошури за МСП 

 
Организирана една кампања за значењето и улогата 

на претприемништвото и на малите и средни претпри-
јатија со цел подигање на свеста кај населението за по-
имот и значењето на претприемништвото, менаџерств-
ото, малите и средни претпријатија и самовработува-
њето. 

 
200.000 денари 

23. Кофинансирање на донаторски  
проекти 

 
Подобрување на продуктивноста на малите и 

средните претпријатија преку учество на донаторски 
проекти.   

     
120.000 денари 

 
24. Општа обука на МСП и здруженија во рамки на 

стопанските комори за заштита на правата од  
интелектуална сопственост 

 
Подготовка на краткорочни планови и програми за 

општа обука на МСП и здруженија во рамки на стопан-
ските комори и спроведување на обуки за заштита на 
правата на интелектуална сопственост (предвидено во 
Акцискиот план на Стратегијата за интелектуална 
сопственост), со цел зголемување на свеста и знаече-
њето на малите и средните претпријатија за важноста, 
значењето и предностите на заштитата на интелектуал-
ната сопственост. 

 
   150.000 денари 

 
25. Специјализирана обука за создавање и користе-
ње на сертификатни марки и географски називи за 

мали и средни претпријатија и земјоделски  
здруженија 

 
Подготовка на краткорочни планови и програми за 

обука за создавање и користење на сертификатни мар-
ки и географски називи за МСП и земјоделски здруже-
нија и спроведување на обуки во соработка со Мини-
стерството за земјоделство, водостопанство и шумарс-
тво (предвидено во Акцискиот план на Стратегијата за 
интелектуална сопственост), со цел зголемување на 
свеста и знаечењето на малите и средните претпријати-
ја и земјоделските здруженија за важноста, значењето 
и предностите на сертифицираните марки и географски 
називи. 

 
150.000 денари 

 
Член 3 

Агенцијата за своето работење и за користењето на 
средствата поднесува извештај до Министерството за 
економија најмалку два пати годишно. 

Агенцијата за поддршка на претприемништво на 
Република Македонија, заклучно со 31.01.2012 година 
до Владата на Република Македонија ќе достави изве-
штај со финансиски показатели за реализација на оваа 
програма, во кои ќе бидат опфатени постигнатите ре-
зултати како и образложението за евентуални отстапу-
вања од планираните активности. 

 
Член  4 

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

 
  Бр.51-8040/1                    Заменик на претседателот 

18 јануари 2011 година           на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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220. 
По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за предавање 
во владение на недвижности, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2011, направе-
на е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕДАВАЊЕ ВО ВЛАДЕНИЕ 
НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Во членот 1, став 2, поднаслов „За КО Демир Капи-

ја“: во алинеја 8 наместо „КП бр. 3498/2“ треба да стои 
„КП бр. 3948/2“; 

Во членот 1, став 2, поднаслов „За КО Демир Капи-
ја“: во алинеја 9 наместо „КП бр. 3498/3“ треба да стои 
„КП бр. 3948/3“. 

 
   Бр. 51-37/2  

24 јануари 2011 година            Од Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија 

___________ 
221. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за изменување 
на Уредбата за нормативи и стандарди за основање на 
високообразовни установи и за вршење на високообра-
зовна дејност, објавена во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 168/2010, направена е техничка 
грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ И ЗА ВРШЕЊЕ  

НА ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 
Во членот 15 во ставот (7) зборот „годишно“, се за-

менува со зборовите: „во последните 5 години“. 
 
  Бр. 51-7390/2 

25 јануари 2011 година            Од Владата на Република  
       Скопје                       Македонија 

___________ 
222. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Програмата за здравје на 
растенијата во 2011 година, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 3/2011, направена е 
техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВЈЕ НА  
РАСТЕНИЈАТА ВО 2011 ГОДИНА 

 
Во Глава IX став 2, по зборовите: „и од дел VII али-

неи 1, 2, 3 и 4“ треба да се додаде: „и од дел VII алинеи 
1, 2, 3, 4 и 5“. 

 
   Бр. 51-7943/2-2010 
27 јануари 2011 година            Од Владата на Република 

     Скопје                               Македонија 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
223. 

Врз основа на член 11 став (5) од Законот за вешта-
чење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
115/10), министерот за правда, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН  
ИСПИТ ЗА ВЕШТАК 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на пола-
гање на стручен испит за вештак (во натамошниот 
текст: стручниот испит). 

 
Член 2 

Стручниот испит се спроведува заради оценување 
на потребното стручно знаење од соодветната област 
на вештачење.  

Стручниот испит се состои од писмен - практичен 
и устен дел и се полага според програма за полагање 
на стручен испит во која се содржани прописи и лите-
ратура.  

 
Член 3 

Стручниот испит се полага пред Комисија за пола-
гање на стручен испит за вештак за соодветна област 
на вештачење (во натамошниот текст: Комисијата).  

 
Член 4 

Барањето за полагање на стручниот испит се подне-
сува до Министерството за правда. 

Кон пријавата за полагање се приложува документ 
за лична идентификација, уверение за државјанство, 
доказ за завршено високо образование, доказ за работ-
но искуство во соодветната област од најмалку пет го-
дини, доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на забрана за вршење на професија, дејност или долж-
ност и доказ за уплатен износ на предвидени средства 
за полагање на испитот. 

 
Член 5 

Кандидатот се известува за времето и местото за 
полагање на писмениот дел од стручниот испит најдоц-
на осум дена пред полагање на стручниот испит од 
страна на Комисијата.  

Стручниот испит започнува со полагање на писме-
ниот дел од испитот.  

Пред почетокот на писмениот дел од стручниот ис-
пит се утврдува идентитетот на кандидатите што  треба 
да полагаат. 

Писмениот дел на стручниот испит се состои од два 
дела тест и изработка на практичен пример од соодвет-
ната област.  

Кандидатот кој не го положил тестот не може да 
полага втор дел  од писмениот дел на стручниот ис-
пит (изработка на практичен пример од соодветна об-
ласт).  

При полагањето на писмениот дел од стручниот ис-
пит кандидатот може да се служи само со закони, дру-
ги прописи и технички помагала, во кои не се содржа-
ни објаснувања, коментари и слично.  

На кандидатот кој за време на полагањето на пис-
мениот дел од стручниот испит користи недозволени 
средства (закони со коментар и објаснување, мобилен 
телефон, претходно подготвени предмети и слично) 
или контактира со други лица, нема да му се дозволи 
натамошно полагање на стручниот испит во таа испит-
на сесија.  
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На  писмениот  дел  од  испитот  можат  да  присус-
твуваат само претседателот, членовите и секретарот на 
Комисијата и кандидатите што полагаат.   

За време на полагање на писмениот дел од струч-
ниот испит, не е дозволено меѓусебно договарање на 
кандидатите, ниту напуштање на просторијата во која 
се изведува испитот, без присуство на член од Коми-
сијата. 

 
Член 6 

Времето за полагање на писмениот дел од стручни-
от испит изнесува три часа.  

Кандидатот кој во определеното време не го изра-
ботил писмениот дел од стручниот испит го предава на 
Комисијата во состојбата во која го изработил.  

Кандидатот кој го завршил писмениот дел од струч-
ниот испит може да го предаде во секое време, пред 
истекот на определеното време од ставот 1 на овој 
член.  

 
Член 7 

Пред да се премине на усниот дел од стручниот ис-
пит, членовите на Комисијата го прегледуваат писме-
ниот дел од стручниот испит и го оценуваат со оценка 
"положил" или "не положил".  

Писмениот дел од стручниот испит е елиминаторен.  
Кандидатот кој на писмениот дел од стручниот ис-

пит е оценет со "не положил" не може да го полага ус-
ниот дел од стручниот испит.  

 
Член 8 

Усниот дел од стручниот испит се полага најдоцна 
осум дена по завршувањето на писмениот дел од 
стручниот испит.  

Усниот дел од стручниот испит се состои од одбра-
на и презентација на практичниот пример од соодвет-
ната област.  

Испитувањето на кандидатот може да трае најмно-
гу три часа.  

Усниот дел од стручниот испит е јавен.  
Лицето  кое  го  нарушува  редот  и дисциплината 

при полагањето на усниот дел од стручниот испит мо-
же да биде отстрането.  

 
Член 9 

Кандидатот кој на усниот дел од стручниот испит е 
оценет со оценка "не положил" се смета дека не го по-
ложил стручниот испит.  

 
Член 10 

По завршувањето на стручниот испит, според ре-
зултатот што кандидатот го покажал на усниот дел, Ко-
мисијата со мнозинство гласови одлучува дали канди-
датот го положил или не го положил стручниот испит.  

Претседателот на Комисијата по завршувањето на 
стручниот испит му го соопштува резултатот на канди-
датот.  

Комисијата најдоцна пет дена по спроведувањето 
на стручниот испит ги објавува резултатите на веб 
страницата на Министерството за правда.  

 
Член 11 

Кандидатот кој нема да дојде во определениот ден 
да го полага испитот или дојде, а не го полага, се смета 
дека не го полагал стручниот испит.  

Кандидатот кој го започнал полагањето на писме-
ниот или усниот дел од стручниот испит и без оправда-
ни причини се откаже, се смета дека не го положил 
стручниот испит.  

Член 12 
Полагањето на започнатиот стручен испит може да 

се одложи од оправдани причини (болест, несреќа или 
смртен случај) поради кои кандидатот е спречен да го 
продолжи полагањето на стручниот   испит.  

Молбата за продолжување на одложениот стручен 
испит се поднесува најдоцна до осум дена од денот ко-
га кандидатот требало да полага.  

Со истекот на 60 дена од денот кога е прекинат 
стручниот испит, полагањето на стручниот испит не 
може да се продолжи.  

За продолжување на стручниот испит одлучува Ко-
мисијата со решение.  

По донесување на решението со кое се  дозволува 
продолжување на стручниот испит, кандидатот не го 
полага оној дел од испитот што го полагал до одлага-
њето.  

 
Член 13 

Кандидатот кој не го положил стручниот испит, мо-
же повторно да го полага по истекот на шест месеци од 
денот на последното полагање.  

 
Член 14 

За време на стручниот испит секретарот на Комиси-
јата води записник за секој кандидат поодделно и тоа 
посебен записник за писмениот и посебен записник за 
усниот дел од стручниот испит.  

Во записниците од ставот 1 на овој член се внесува: 
датумот и местото на полагање, личните податоци на 
кандидатот, составот на Комисијата, времето на започ-
нување и завршување на стручниот испит, испитните 
прашања и оценката за стручниот испит.  

Кон записниците од ставот 1 на овој член се прило-
жува и писмениот дел од стручниот испит на кандида-
тот.  

Записниците од ставот 1 на овој член ги потпи-
шува претседателот,  членовите и секретарот на Ко-
мисијата.  

 
Член 15 

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

  
          Бр. 01-415/1                                                                                            
24 јануари 2011 година              Министер за правда, 
             Скопје         Михајло Маневски, с.р. 

__________ 
224. 

Врз основа на член 22 став (4) од Законот за вешта-
чење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
115/10), министерот за правда донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ВЕШТАЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содр-

жината и начинот на водење на Регистарот на ве-
штаци.  

 
Член 2 

Регистарот на вештаци се води во електронска фор-
ма или на отпечатен образец.  
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Член 3 
Регистарот на вештаци се води на Образец кој ги 

содржи следните рубрики: регистарски број на вешта-
кот; име и презиме; адреса, телефонски број и еле-
ктронско сандаче за прием на писмена на вештакот; об-
ласта на вештачење за која е издадена лиценцата; број 
и датум на издавање на лиценцата; посетена континуи-
рана обука; изречени дисциплински мерки; податоци за 
работодавачот и износ на осигурување.  

Образецот од ставот 1 на овој член е даден во при-
лог и е составен дел на овој правилник.  

 
Член 4 

Регистарот на вештаци се води на следниот начин: 
- во рубриката „регистарски број на вештакот“ се 

запишува редниот број под кој вештакот се заведува во 
регистарот; 

- во рубриката  „име и презиме“ се запишува името 
и презимето на вештакот; 

- во рубриката „адреса, телефонски број и еле-
ктронско сандаче за прием на писмена на вештакот“ 
се запишуваат адресата на живеалиште, односно пре-
стојувалиште на вештакот, неговиот телефонски број, 
како и електронската адреса на која вештакот ќе при-
ма писмена;  

- во рубриката „ областа на вештачење за која е из-
дадена лиценцата“ се запишува областа за која вешта-
кот има стекнато лиценца за вештачење, а доколку ве-
штакот има стекнато лиценци за вештачење од повеќе 
области, се наведува секоја од тие области; 

- во рубриката „ број и датум на издавање на ли-
ценцата“ се запишува бројот и датумот на издавање 
на лиценцата за вештачење, а доколку вештакот 
има стекнато лиценци за вештачење од повеќе об-
ласти се запишува бројот и датумот на издавање на 
секоја од нив; 

- во рубриката „посетена континуирана обука“ се 
запишува датумот од кога до кога вештакот има посе-
тено континуирана обука; 

- во рубриката „изречени дисциплински мерки“ се 
запишува видот на изречена дисциплинска мерка и да-
тумот на нејзиното изрекување; 

- во рубриката „ податоци за работодавачот“ се 
запишува називот и седиштето на органот на држав-
ната управа, високообразовната установа, научната 
установа, стручната установа, друштвото за вешта-
чење, односно трговецот поединец во кое е вработен 
вештакот; 

- во  рубриката „ износ на осигурување“ се запишу-
ва висината на износот на осигурувањето кое го има 
уплатено вештакот. 

Уписот во Регистарот на вештаци се врши според 
датумот и редоследот на издавање на лиценцата за ве-
штачење.  

 
Член 5 

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

 
  Бр. 01-416/1 

24 јануари 2011 година                       Министер, 
     Скопје                              Михајло Маневски, с.р. 
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225. 
Врз основа на член 6 став (2) од Законот за вешта-

чење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.115/10), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ ЗА 
ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ВЕ-
ШТАЧЕЊА, ОДНОСНО СУПЕР ВЕШТАЧЕЊА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот за водење евиденција за извршените ве-
штачења, односно супер вештачења.  

 
Член 2 

Евиденцијата за извршените вештачења, односно 
супер вештачења се води на уписник за извршени ве-
штачења, односно супер вештачења.  

Уписникот од ставот 1 на овој член се води во еле-
ктронска форма или во пишана форма на отпечатен 
образец на А4 формат. 

 
Член 3 

Уписникот од членот 2 од овој правилник содржи: 
реден број; датум на прием на барањето (за вештачење, 
односно супер вештачење);  кратка содржина на бара-
њето (за вештачење, односно супер вештачење); област 
на вештачење односно супер вештачење; датум на ве-
штачењето односно супер вештачењето; наод на ве-
штото лице, датум на доставување на наодот (од ве-
штачењето, односно супер вештачењето) и забелешка.   

Образецот на уписникот од ставот 1 на овој член е 
даден во прилог и е составен дел на овој правилник.  

 
Член 4 

Уписникот од членот 2 од овој правилник се води 
на следниот начин: 

- во рубриката „реден број“ се запишува редниот 
број на извршеното вештачење, односно супер вешта-
чење; 

- во рубриката „ датум на прием на барањето“ се за-
пишува датумот кога е примено барањето за вештаче-
ње, односно супервештачење; 

- во рубриката „ кратка содржина на барањето“ во 
кратки црти се запишува на што се однесува барањето 
за вештачење, односно супер вештачење; 

- во рубриката „област на вештачење, односно су-
первештачење“ се запишува од која област е вештаче-
њето, односно супер вештачењето; 

- во рубриката „датум на вештачењето, односно су-
пер вештачењето“ се запишува датумот кога е изврше-
но вештачењето, односно супер вештачењето; 

- во рубриката „наод на вештото лице“ се запишува 
бројот и датумот на наодот на вештото лице; 

- во рубриката „датум на доставување на наодот“ се 
запишува датумот кога наодот од вештачењето, однос-
но супер вештачењето е доставен на барателот; и 

- во рубриката „забелешка“ се заведуваат сите оние 
работи, кои ќе се појават во текот на вештачењето, од-
носно супер вештачењето, а неможе да се запишат во 
некоја од претходните рубрики. 

 
Член 5 

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

 
  Бр. 01-417/1 

24 јануари 2011 година                       Министер, 
     Скопје                              Михајло Маневски, с.р. 
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226. 
Врз основа на член 19 став (6) од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

115/10), министерот за правда донесе 
 

П Р А В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ  

И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и образецот на лиценцата за вештачење и начинот 

на нејзиното издавање и продолжување. 
 

Член 2 
Формата на лиценцата за вештачење од соодветна област е дадена на бела кунздрук хартија со димензии А-4 

формат. 
 

Член 3 
На образецот на лиценцата за вештачење е отпечатен грбот на Република Македонија и текстот: „Републи-

ка Македонија, Министерство за правда“, законскиот основ за издавање на лиценцата за вештачење од соод-
ветната област, назив на лиценцата, податоци за името и презимето на лицето на кое му се издава лиценцата, 
единствениот матичен број на граѓанинот, дата и место на раѓање, констатација за исполнување на условите од 
соодветната област согласно Законот за вештачење, од која област е лиценцата со која се стекнува лицето, број 
на лиценцата со датум на издавање, место за потпис на министерот и сув жиг. 

 
Член 4 

Образецот на лиценцата за вештачење од соодветната област  е даден во прилог и е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 5 

Лиценцата за вештачење се издава од страна на Министерството за правда на лицето кое положило стручен 
испит за вештак од соодветната област. 

Лиценцата за вештачење се издава врз основа на поднесено барање од лицето кое положило стручен испит 
за вештак од соодветната област. 

Кон барањето од ставот 2 на овој член лицето приложува: 
- уверение за положен стручен испит за вештак од соодветната област; и  
- доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност. 
Лиценцата од членот 1 од овој правилник се издава со важност во траење од пет години. 
 

Член 6 
Лиценцата за вештачење се продолжува од страна на Министерството за правда врз основа на поднесено 

барање за продолжување од лицето кое е носител на лиценцата.  
Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува најдоцна два месеци пред истекот на важењето на лиценца-

та.  
Продолжувањето на важењето на лиценцата се врши со издавање на нова лиценца со важност од наредниот 

ден од денот на истекувањето на важноста на претходната лиценца.  
 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
  Бр. 01-418/1 

24 јануари 2011 година                                       Министер, 
     Скопје                                              Михајло Маневски, с.р. 
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227. 
Врз основа на член 16 став (2) од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

115/10), министерот за правда донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН   

ИСПИТ ЗА ВЕШТАК 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и образецот на уверението за положен стручен испит 

за вештак од соодветната област. 
 

Член 2 
Формата на уверението за положен стручен испит за вештак е дадена на бела хартија со димензии А-4 фор-

мат со печат. 
 

Член 3 
На обрасците на уверението за положен стручен испит за вештак  е отпечатен грбот на Република Македо-

нија и текстот: „Република Македонија, Министерство за правда, Комисијата за полагање на стручниот испит“, 
законскиот основ за издавање на уверението, назив на уверението за положен стручен испит за вештак од соод-
ветна област, податоци за името и презимето на лицето на кое му се издава уверението, единствениот матичен 
број на граѓанинот, датум и место на раѓање, датум кога е положен стручниот испит за вештак од соодветната 
област и пред која комисија, со какво уверение се стекнува именуваниот/та, и констатација дека уверението е 
ослободено од плаќање административни такси, и датум на издавање, место за потпис на претседателот на ко-
мисијата и печат. 

 
Член 4 

Образецот на уверението за положен стручен испит е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

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

Македонија“. 
 
  Бр. 01-419/1 

24 јануари 2011 година                                       Министер, 
     Скопје                                              Михајло Маневски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
228. 

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), министерот за здравство, до-
несе 

 
У П А Т С Т В О  

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА  
НА ХИРУРГИЈА НА КАТАРАКТА 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на хирургија 
на катаракта. 

 
Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на Хирургија на катаракта е даден во При-
лог 1, кој е составен дел на ова упатство. 

 
Член 3 

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, докторот може да отстапи од одредбите на ова упатство 
во секоја фаза од третманот на пациентот, со соодветно образложение за потребата за отстапување и со про-
ценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на овој член од страна на докторот соодветно се докумен-
тира во медицинското досие на пациентот. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува две години од денот на неговото влегување во сила. 

 
  Бр. 10-1079/1 

24 јануари 2011 година                                            Министер, 
      Скопје                                         д-р Бујар Османи, с.р. 
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28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 31 



Стр. 32 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 35 



Стр. 36 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 37 



Стр. 38 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 39 

Врз основа на член 15 став 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08 и  99/09), министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА СЛУЧАИ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите за дефинирање на случаи на заразни болести. 
 

Член 2 
Критериумите за дефинирање на случаи на заразни болести се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на 

овој правилник. 
 

Член 3 
Објаснувањето за начинот на користење на дефинициите и класификациите на случаите на заразни болести 

е дадено во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
 Бр. 10-11046/3 

24 јануари 2011 година                                     Министер, 
       Скопје                                      д-р Бујар Османи, с.р. 
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Стр. 40 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 41 



Стр. 42 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 



28 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

230. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно  член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010),  член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
седницата одржана на 24.1.2011 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Поликсена Антиќ, судија на Основен суд Скопје 2 
Скопје со навршување на 64 години на 1.1.2011 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то –24.1.2011година. 

 
  Бр. 07-121/1                                Судски совет 

25 јануари 2011 година           на Република Македонија 
    Скопје                                  Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р. 

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

231. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 19, алинеја 7, од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 
36/07, 106/08 и 119/10), член 11 и член 15, став 3 од Та-
рифниот систем за продажба на природен гас на тариф-
ни потрошувачи („Службен весник на РМ” бр.94/2005 
и 43/2010), постапувајќи по барањето на Дирекцијата 
за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи  приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
во првиот квартал од 2011 година, на седницата одржа-
на на 26 јануари 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ОД 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за првиот 
квартал од 2011 година, се утврдува да изнесува 
25,5313 ден/nm. 

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

2.1. Трошоци за набавка на природниот гас во први-
от квартал од 2011 година, во износ од 19,6943 ден/nm3 
и цена за услугата снабдување на тарифните потрошу-
вачи непосредно приклучени на системот за пренос на 
природен гас, во износ од 0,1777 ден/nm3, утврдени со 
Одлуката за определување продажна цена на природен 
гас во првиот квартал од 2011 година („Службен вес-
ник” бр. 8/11); 

2.2. Цената за услугата пренос и управување со си-
стемот за пренос на природен гас, во износ од 2,2170 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас во првиот квартал од 2011 
година („Службен весник” бр. 8/11); 

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас, во износ од 3,4423 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на цена-
та за регулиран период за вршење на дејностите ди-
стрибуција на природен гас, управување со системот за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со приро-
ден гас на тарифните потрошувачи приклучени на си-
стемот за дистрибуција на природен гас („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/10).  

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

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

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

           
 УП1 Бр. 08-7  

26 јануари 2011 година                      Претседател,                                      
      Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ НА РМ 

232. 
Врз основа на член 17 точка ж) и член 35 став (2) од 

Законот за електронските комуникации („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 
55/2007, 98/2008 и 83/2010) и член 6 од Правилникот за 
обезбедување на услугите опфатени со универзалната 
услуга („Службен весник на Република Македонија“ 
број 139/2010), директорот на Агенцијата за електрон-
ски комуникации на ден 10.1.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР СО ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ДАВАТЕЛ НА 

УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 
 

Член 1 
Се објавува јавен тендер со претквалификација за 

избор на давател на универзална услуга. 
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Член 2 
Предмет на јавниот тендер  е избор на по еден дава-

тел на универзална услуга за секоја од следните услуги 
опфатени со универзалната услуга и тоа: 

а) поврзување на крајниот корисник со јавната те-
лефонска мрежа, на негово разумно барање со овозмо-
жување пристап до јавните телефонски услуги на опре-
делена фиксна географска локација, овозможувајќи му 
појдовни и дојдовни повици во локалниот, национал-
ниот и меѓународниот телефонски сообраќај, комуни-
кации преку факсимил и пренос на податоци со брзина 
од 9600 бит/с по прифатлива цена; 

б) обезбедување достапност на податоците од це-
лосниот телефонски именик и од телефонската служба 
за информации; 

в) обезбедување на разумен број на јавни телефон-
ски говорници од кои е возможно без надоместок да се 
бираат броевите на службите за итни повици, за да се 
задоволат потребите на крајните корисници од аспект 
на географска опфатеност со задоволителен број на јав-
ни телефонски говорници, со можност за пристап на 
корисниците со посебни потреби и со соодветен квали-
тет на услугата;  

г) обезбедување на услови за еднаков пристап и 
употреба на јавните телефонски услуги од страна на 
крајните корисници со посебни потреби, вклучувајќи и 
пристап до броеви на службите за итни повици, целос-
ниот телефонски именик и телефонската служба за ин-
формации под еднакви услови, како и на другите крај-
ни корисници во Република Македонија. 

 
Член 3 

(1) Право на учество на јавниот тендер за обезбеду-
вање на услугите  определени во точките а), в) и г) од 
член 2 на оваа одлука имаат сите домашни и странски 
правни лица кои  обезбедуваат јавни електронски ко-
муникациски услуги, кои ќе ja подигнат тендерската 
документација од член 6 на оваа одлука и ќе поднесат 
барање за учество во постапката за избор на давател на 
универзална услуга. 

(2) Право на учество на јавниот тендер за обезбеду-
вање на услугите определени во точката б) од член 2 на 
оваа одлука имаат сите домашни и странски правни лица 
кои ќе ja подигнат тендерската документација од член 
6 на оваа одлука и ќе поднесат барање за учество во 
постапката за избор на давател на универзална услуга. 

 
Член 4 

(1) Јавниот тендер за определување на давател на 
универзална услуга се спроведува во две фази. 

(2) Во првата фаза (преткфалификација) 
а) се објавува јавен повик до сите заинтерсеирани 

страни да достават барање за учество во постапката за 
определување на давател на универзална услуга; 

б) се утврдува економско-финансиската и техничка 
способност на кандидатите кои имаат доставено бара-
ње за учество во постапката за определување на дава-
тел на универзална услуга; 

в) се избираат способните кандидати кои можат да 
ја обезбедуваат универзалната услуга; 

(3) Агенцијата одлучува за способноста на заинтер-
сираните страни врз основа на доставената документа-
ција за економско-финансиската и техничката способ-
ност, при што ги применува принципите на објектив-
ност и недискриминација. 

(4) Рокот за донесување на одлуката од став (3) на 
овој член е 15 дена од денот на отворање на барањата 
за учество во постапката. 

(5) Во втората фаза Агенцијата упатува писмена по-
кана, без јавно објавување, до сите избрани способни 
кандидати да достават понуди. Со писмената покана се 
доставува и тендерска документација. 

(6) Рокот за доставување на понудите од став (5) на 
овој член е 30 дена од денот на испраќање на писмена-
та покана. 

(7) Одлуката за избор,односно за склучување на до-
говор со определениот давател на универзална услга, 
или одлуката за неизбор или за неуспех на јавниот тен-
дер/поништување ја донесува директорот на Агенција-
та во рок од 15 дена од денот определен за доставување 
на понудите. 

(8) Директорот на Агенцијата ќе побара согласност 
од министерот надлежен за електронските комуника-
ции, пред да ја донесе одлуката од став (7) на овој 
член.  

(9) Агенцијата склучува договор со определениот да-
вател на универзална услуга за период од пет години. 

 
Член 5 

(1) Во првата фаза (претквалификација), заинтере-
сираните страни треба да достават барање за учество 
во постапката за избор на давател на универзална услу-
га.  Барањето се доставува поединечно са секоја од ус-
лугите определни во член 2 на оваа одлука. Една заин-
тересирана страна може да достави повеќе поединечни 
барања во зависност од тоа кои услуги сака да ги обез-
бедува. 

(2) Барањето за учество од став (1) на овој член тре-
ба да содржи: 

- назив на заинтересираната страна; 
- адреса, телефон и факс; 
- овластено лице; и 
- услугата од член 2 на оваа одлука која заинтереси-

раната страна сака да ја обезбедува. 
(3) Со барањето за учество од став (1) на овој член 

се доставуваат следните придружни документи: 
- документ за регистрирана дејност од Централен 

регистар на Република Македонија, односно за стран-
ско правно лице тековен извадок од трговскиот реги-
стар, издаден од надлежен орган; 

- извештај за билансот на состојбата заверен од над-
лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран; 

- извод од целокупниот промет на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и тоа најм-
ногу за последните три финансиски години за кои се 
расположливи ваквите информации во зависност од да-
тумот на кој претпријатието е основано или започнало 
со работа и во зависност од достапноста на таквите ин-
формации; 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки што ја издава Управата за јавни приходи на 
Република Македонија, односно за странско правно ли-
це соодветниот орган на матичната држава; 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган; 



Стр. 128 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јануари 2011 
 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган; 

- уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена за-
брана за вршење одделна дејност; 

- документ за техничко-технолошки бонитет кој 
треба да содржи податоци за (стручен кадар-број, ква-
лификации и искуство,, расположлива опрема и други 
капацитети потребни за реализација на обврската; ме-
наџерски способности и сл.). 

(4) Барањето за учество со придружната документа-
ција се доставува по пошта или во архивата на Агенци-
ја за електронски комуникации, со адреса на  ул. „Ди-
митрије Чуповски“ број 13 во Скопје (секој работен 
ден од 08:30 до 16:30 часот), се до денот на отворање 
на барањето за учество. 

(5) Отворањето на барањaта поднесени од заинтере-
сираните страни за учество во постапката за избор на 
давател на универзална услуга нема да биде јавно и ќе 
се изврши во просториите на Агенцијата за електрон-
ски комуникации на ден 28.2.2011 година во 11:00 ча-
сот.  

(6) Барањата за учество во постапката со придруж-
ните документи кои нема да бидат доставени до рокот 
определен во став (5) на овој член од одлуката нема да 
се разгледуваат. 

(7) Барањата за учество во постапката со придруж-
ните документи кои нема да бидат изработени според 
барањата содржани во јавниот повик, ќе се сметаат за 
„некомплетни“, односно ќе се исклучат од постапката. 
 

Член 6 
Заинтересираните страни можат да ја добијат тен-

дерската документација за прва фаза (претквалифика-
ција) по уплата на износ од 15 (петнаесет) евра во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија на денот на уплатата 
на една од сметките на Агенцијата за електронски ко-
муникации, а истата ќе може да се подигне од архивата 
на Агенцијата за електронски комуникации секој рабо-
тен ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од 1.2.2011 
година. 
 

Член 7 
Во втората фаза од постапката, на сите квалифику-

вани страни-кандидати за избор на давател на универ-
зална услуга, им се доставува писмена покана за подне-
сување на понуда и тендерска документација (втора 
фаза). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 8 
Критериуми за оценување за избор на давател на 

универзална услуга се: 
а)  подготвеноста на кандидатот да ја обезбеди 
универзаллната услуга                          70 бода  
б) висината на потребните средства за обезбедување 
на услугата, соодветниот нето трошок за тоа 
обезбедување и соодветниот износ на надоместок 
од фондот за универзална услуга                 30 бода 

 
Член 9 

(1) Денот на јавното отворање на понудите ќе биде 
определен во писмената покана за доставување на по-
нуди. 

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите треба да и 
предадат на Комисијата за спроведување на јавниот 
тендер писмено овластување од понудувачот за учес-
тво на јавното отворање на понудите. 

(3) Комисијата за спроведување на јавниот тендер 
од став (2) на овој член ќе биде формирана со решение 
донесено од директорот на Агенцијата за електронски 
комуникации. 
 

Член 10 
(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни 

можат да побараат дополнителни информации исклучи-
во во писмена форма или преку електронска пошта се: 

- Лилјана Денковска (за правни прашања) 
liljana.denkovska@aec.mk< 
- Игор Ангеловски (за технички прашања) 
igor.angelovski@aec.mk 
(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот 

тендер, ќе бидат објавувани анонимно на веб страната 
на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса 
www.aec.mk. 

(3) Понудувачите ќе бидат извесетени за донесена-
та одлука за избор на давател на универзална услуга во 
рок од пет дена од денот на нејзиното донесување. 
 

Член 11 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  

 
  Бр. 02-473/1 

26 јануари 2011 година                        Директор, 
       Скопје                             Роберт Орданоски, с.р. 
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