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Предмет 
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Член 2 

Цел 

 

Информацискиот систем од член 1 на оваа уредба е 

достапен преку интернет и истиот има за цел да овоз-

можи поднесување на барање за добивање на одобре-

ние за градење, доградба и надградба, издавање на одо-

брение за градење, доградба и надградба во електрон-

ска форма, како и да се воспостави хармонизиран си-

стем за размена на податоци меѓу корисниците. 

 

Член 3 

Дефиниции 

 

Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-

ат следново значење: 

1. „Информациски систем за поднесување на бара-

ње за добивање на одобрение за градење, доградба и 

надградба и издавање на одобрение за градење, доград-

ба и надградба во електронска форма“, е систем соста-
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вен од техничка опрема (сервери и други хардверски 

уреди), бази на податоци и софтверска програма како 

единствен централен систем за поврзување на корисни-

ците (во понатамошниот текст: информациски систем 

е-одобрение за градење). 

2.„Барател“ е секое физичко и правно лице кое е ре-

гистрирано во информацискиот систем е-одобрение за 

градење како подносител на барање за добивање на 

одобрение за градење, доградба, надградба. 

3.„Надлежен орган“ е органот кој е надлежен за 

спроведување на постапката за издавање на одобрение 

за градење согласно Законот за градење. 

4.„Администратор“ е лице вработено во Заедница 

на единици на локална самоуправа и во надлежниот 

орган кое е овластено да ја следи и координира опера-

тивноста на информацискиот систем е-одобрение. 

 

Член 4 

Корисници на информацискиот систем е-одобрение 

за градење 

 

Корисници на информацискиот систем е-одобрение 

за градење се надлежните органи, барателот, субјекти-

те кои даваат мислење или согласност согласно членот 

59-в од Законот за градење, барателот, Државен инспе-

кторат за градежништво и урбанизам, овластените гра-

дежни инспектори, Државен управен инспекторат, вто-

ростепениот орган надлежен за постапување по жалби 

против управните акти издадени во постапката за изда-

вање на одобрение за градење, Управниот суд и Виши-

от управен суд. 

 

Член 5 

Воспоставување и примена на информацискиот  

систем е-одобрение 

 

(1) Со информацискиот систем е-одобрение за гра-

дење управува, го одржува и надоградува Заедницата 

на единици на локална самоуправа согласно прописите 

за електронско управување и прописите за податоци во 

електронски облик и електронски потпис, Законот за 

градење и оваа уредба. 

(2) Барање за добивање на одобрение за градење, 

доградба и надградба може да се поднесе од страна на 

правно и физичко лице под услови и на начин согласно 

Законот за градење, Правилникот за начинот на спро-

ведување на постапка за добивање на одобрение за гра-

дење на електронски начин и оваа уредба. 

 

Член 6 

Користење на информацискиот систем  

е-одобрение 

 

Корисникот, за користење на информацискиот си-

стем е-одобрение за градење треба да обезбеди компа-

тибилни уреди и тоа: компјутер, пристап до интернет, 

дигитален сертификат издаден од овластен издавач, 

скенер и соодветен софтвер, сите поддржани од  ин-

формацискиот систем е-одобрение за градење и еле-

ктронска пошта. 

Член 7 

Регистрација на корисници 

 

(1) Барателот се регистрира самостојно на веб пор-

талот, по што на сопствената електронска пошта доби-

ва корисничко име и лозинка. 

(2) Администраторот на надлежниот орган ги опре-

делува улогите,  привилегиите и корисничките имиња 

и лозинки на службените лица во надлежниот орган 

кои имаат овластување за преземање на дејствија во 

постапката за издавање на одобренија за градење преку 

информацискиот систем е-одобрение за градење. 

(3) Администраторот на Заедницата на единици на 

локална самоуправа ги определува корисничките ими-

ња и лозинки на службените лица на другите корис-

ници. 

 

Член 8 

Доверливост и заштита 

 

(1) Барателот ги презема сите потребни безбед-

носни мерки на доверливост со цел да обезбеди со-

одветно користење на информацискиот систем е-

одобрение за градење и да не овозможи користење 

од други лица. 

(2) Секој барател внесува целосни, точни и ажур-

ни податоци во барањето поднесено преку информа-

цискиот систем е-одобрение за градење кои подлежат 

на заштита согласно Законот за заштита на лични по-

датоци. 

 

Член 9 

Електронски и смс пораки 

 

(1) Информацискиот систем е-одобрение за градење 

автоматизирано генерира електронски пораки по пре-

земање одредено дејствие од надлежниот орган, соод-

ветниот субјект и барателот преку соодветен модул во 

информацискиот систем е-одобрение за градење, при 

што истите се испраќаат до регистрираната адреса за 

електронска пошта на органот, субјектите од член 59-в 

од Законот за градење и барателот. 

(2) За време на прием на една порака во електрон-

ско поштенско сандаче се смета за времето кое се поја-

вува како време на успешно испратена порака во ин-

формацискиот систем е-одобрение за градење. 

(3) Информацискиот систем е-одобрение за градење 

може автоматизирано да генерира смс пораки по презе-

мање одредено дејствие од надлежниот орган и субје-

ктите од член 59-в од Законот за градење, преку соод-

ветен модул во информацискиот систем е-одобрение за 

градење, при што истите се испраќаат до барателот, до-

колку истиот ја избрал оваа опција при поднесувањето 

на барањето за добивање на одобрение за градање, до-

градба и надградба. 
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Член 10 

Безбедност и одржување на информацискиот систем 

е-одобрение за градење 

 

(1) Примарните сервери на кои се инсталирани соф-

тверски програми и базата на податоци во информаци-

скиот систем е-одобрение за градење се лоцирани, ад-

министрирани и хостирани од страна на Заедницата на 

единиците на локална самоуправа. 

(2) Физички пристап до просторијата во која се сме-

стени серверите имаат само лицата кои се овластени од 

одговорното лице на Заедницата на единиците на ло-

кална самоуправа. 

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до 

просторијата и податоците зачувани на серверите, то-

гаш тоа лице треба да биде придружувано и надгледу-

вано од овластено лице од ставот (2) на овој член. 

(4) Просторијата во која се инсталирани серверите 

се заштитува од ризиците во опкружувањето, преку 

примена на мерки и контроли со кои се намалува ризи-

кот од можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, експ-

лозии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијани-

ја, пречки во снабдувањето со електрична енергија и 

електромагнетно зрачење. 

 

Член 11 

Заштита на серверите и софтверската  

програма 

 

Серверите и софтверската програма се заштитуваат 

преку: 

 - поставување на огнени ѕидови (firewall) за зашти-

та на внатрешните сегменти од надворешен пристап, 

кои се конфигурирани на начин што оневозможуваат 

пристап и отворена порта која не е потребна за функ-

ционирање на информацискиот систем е-одобрение за 

градење; 

- вграден безбедносен серверски сертификат за за-

штита на електронската комуникација и 

 - систем за заштита од штетни софтверски програ-

ми кој редовно се ажурира со најновите дефиниции на 

штетни софтверски програми и кој врши проверка по-

ради откривање и оневозможување за дејствување на 

штетни софтверски програми при секој прием на пода-

тоците во информацискиот систем е-одобрение за гра-

дење. 

 

Член 12 

Дејствија во постапката кои се преземаат автомати-

зирано преку информацискиот систем е-одобрение 

за градење 

 

Информацискиот систем е-одобрение за градење: 

- ја потврдува регистрацијата на барателот во ин-

формацискиот систем е-одобрение за градење и испра-

ќа автоматски генерирана порака до регистрираната 

адреса на електронска пошта на барателот; 

- го потврдува успешниот прием на барањето, при 

што се наведува точното време на прием и се испраќа 

автоматски генерирана порака до регистрираната адре-

са на електронска пошта на барателот и 

- ги евидентира корисниците и времето во кое го 

презеле дејствието. 

 

Член 13 

Примена на хартиена форма како  

алтернатива 

 

Во случај на подолготраен технички проблем и пре-

кин во функционирањето на информацискиот систем е-

одобрение за градење, поднесувањето на барањето за 

барањето и спроведувањето на постапката за добивање 

на одобрение за градење, доградба и надградба се вр-

шат во хартиена форма согласно техничките упатства 

дадени од страна на Заедницата на единици на локална 

самоуправа кои се објавуваат на веб порталот на ин-

формацискиот систем е-одобрение за градење. 

 

Член 14 

Увид и чување на документација 

 

(1) Корисникот преку информацискиот систем е-

одобрение за градење има пристап до поднесените ба-

рања и прилозите кон истите, потврдите за прием и по-

стапување, до податоците издадени од информациски-

от систем е-одобрение за градење како и увид во со-

стојбата на предметот, односно фазата на неговото по-

стапување. 

(2) Целокупната документација поднесена, размене-

та или внесена преку информацискиот систем е-одо-

брение за градење се чува во електронска форма и мо-

же да биде достапна за увид на овластени лица заради 

инспекциски надзор или други дејствија на овластени 

лица и органи согласно закон.  

 

Член 15 

Размена на податоци со Агенција за катастар 

за недвижности 

 

Барањата односно пријавите за предбележување и 

прибележување на градбата, за измените во текот на 

градбата како и за запишување на објектот во јавната 

книга на недвижности од страна на надлежниот орган 

се доставуваат до Агенцијата за катастар на недвижно-

сти во електронска форма, преку информацискиот си-

стем за обработка на податоци во електронски облик и 

електронски потпис при поднесување барања и пријави 

до Агенцијата за катастар на недвижности во електрон-

ска форма (е-шалтер). 
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Член 16 

Корисничка поддршка 

 

(1) Заедницата на единици на локална самоуправа 

обезбедува корисничка поддршка на корисниците на 

информацискиот систем е-одобрение за градење 

(2) На веб порталот на информацискиот систем е-

одобрение за градење се објавуваат техничките упат-

ства за регистрација на корисник и начин на користење 

на модулите во информацискиот систем е-одобрение за 

градење. 

 

Користење на документација од информацискиот 

систем е-одобрение за градење 

 

Член 17 

Документацијата доставена кон барањето за доби-

вање на одобрение за градење во информацискиот си-

стем е-одобрение за градење, се користи од страна на 

второстепениот орган надлежен за постапување по 

жалби против управните акти издадени во постапката 

за издавање на одобрение за градење, Управниот суд и 

Вишиот управен суд при постапувањето по поднесена 

тужба и жалба во постапка за издавање на одобрение за 

градење. 

 

Член 18 

Завршна одредба 

 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-3852/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1848. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 4.6.2013 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-

РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА  ПРОИЗВОДСТВО, 

ГРАДЕЖНИШТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИН-

МАК БЕТОН ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„БЕЛ КАМЕН“, ОПШТИНА КУМАНОВО 

 

1. На Друштвото за  производство, градежништво 

трговија и услуги ИН-МАК БЕТОН ДОО Скопје се до-

делува концесија за експлоатација на минерална суро-

вина – варовник на локалитетот “Бел Камен“, општина 

Куманово, со површина на простор на концесија за 

експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 

со прави линии, а точките дефинирани со координати 

како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7561631 4660118 

Т-2 7562075 4660186 

Т-3 7562108 4659782 

Т-4 7561688 4659640 

 

2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.195237 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за 

утврдување на висината на надоместоците за издавање 

на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.                                                                                

   

Бр.41-3385/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1849. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 4.6.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА ЗА  

2012 ГОДИНА 

 

l. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2012 година, бр. 02-108/4 на ЈП „Стрежево“ - 

Битола усвоена од Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие „Стрежево“ - Битола на седницата одржана на 

27.2.2013 година. 



 Стр. 6 - Бр. 83                                                                                            7 јуни 2013 
 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ . 

 

Бр.41-3425/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 

1850. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 4.6.2013 година, до-

несе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗ-

ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ –  

БИТОЛА ЗА 2012 ГОДИНА 

 

l. Co оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за 2012 година бр. 02-108/3 на ЈП „Стрежево“ 

- Битола усвоен од Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие на седницата одржана на 27.2.2013 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ . 

 

Бр.41-3425/2 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 

1851. 

Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 

Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 

и 25/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 4.6.2013 година, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-

ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ГА-МА- СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-

но земјиште сопственост на Република Македонија, со 

непосредна спогодба на правното лице Акционерско 

друштво ГА-МА-Скопје, со седиште во Скопје-Центар, 

бул.„Св.Климент Охридски“бр.54, за градежното зем-

јиште во површина од 112м2,  кое претставува: 

- КПбр.2773/3 КО Карпош евидентирано во Имотен 

лист број 55313. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр.41-3447/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1852. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 

6/12), Владата на Република Македонија, на седницата 

одржана на 4.6.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НA 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

CO ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ" П.О. СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за дополнување на Статутот на ЈП„Македон-

ски шуми“ п.о Скопје, бр. 02-490/2 од 15.5.2013 година, 

донесена од Управниот одбор на ова јавно претприја-

тие, на седницата, одржана на 15.5.2013 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.41-3457/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1853. 

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

4.6.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 

НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА  

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА 

 

1. Владата на Република Македонија дава одобре-

ние за основање на приватна установа за социјална за-

штита на стари лица на ул.„Призренска“ бр.50/2, Оп-

штина Чучер Сандево, Скопје, на лицето Елена Илиев-

ска, со живеалиште на ул.„Бел Камен“ бр.676А, Оп-

штина Бутел,  Скопје. 
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2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува 

опрема, простор, средства и кадри, согласно со Пра-

вилникот за нормативи и стандарди за основање и за-

почнување со работа на установи за социјална заштита 

за стари лица („Службен весник на Република Македо-

нија“  бр. 10/05). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.41-3500/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 

1854. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 4.6.2013 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУ-

ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 

ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ДОЈРАН 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за транспорт и врски му престанува користе-

њето на движната ствар и тоа: монтажно пристаниште 

(понтон)-монтирано на Дојранско езеро.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се прене-

сува во сопственост без надомест на општина Дојран.  

 

Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со градоначалникот на општина Дојран со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движната ствар од член 1 

од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија.“ 

   

Бр.41-3522/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1855. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен  весник на Република Македо-

нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 4.6.2013 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АГЕНЦИЈА ЗА 

ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Агенција за електронски комуни-

кации се дава право на трајно користење градежно зем-

јиште сопственост на Република Македонија со вкупна 

површина од 4308м
2
 кое претставува градежна парцела 

составена од:  

- КПбр.904/14 КО Горно Водно со површина од 

2870м
2
 евидентирано во Имотен лист број 181 и 

- КПбр.1/16 КО Горно Соње со површина од 1438м
2
 

евидентирано во Имотен лист број 2362, 

согласно Извод од Државна урбанистичка планска 

документација одобрена со Решение бр.16-9457/17 од 

9.11.2012 година, со намена за изградба на антенски 

систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции 

на територијата на Република Македонија. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-

ште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 

Член 3 

Оваа одлука влeгува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр.41-3558/1 Претседател на  Владата 

4 јуни 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

1856. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на  

28.5.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Генералниот секретаријат на 

Владата на Република Македонија се дава на трајно ко-

ристење, без надомест, недвижна ствар – деловен про-



 Стр. 8 - Бр. 83                                                                                            7 јуни 2013 
 

стор зграда 01, влез 01, кат приземје утврдено со вкуп-

на површина од 194 м2, која се наоѓа на Бул. „Св. Кли-

мент Охридски“ бр. 54 – Скопје, запишан во ИЛ 

бр.41958, КП бр.11760 КО Центар 1 – Скопје, сопстве-

ност на Република Македонија.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-3663/1 Заменик на претседателот 

28 мај 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1857. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

8/2005, 150/2007 и 35/2011, 166/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 4.6.2013 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕ-

СУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 

ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за транспорт и врски му престанува користење-

то на движните ствари и тоа: две монтажни приста-

ништа  (понтони) – монтирани на Преспанското езеро, 

Општина Ресен. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се прене-

суваат во сопственост без надомест на Општина Ресен.  

 

Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со градоначалникот на Општина Ресен со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија.“ 

 

Бр. 41 – 3523/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1858. 

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.55/2013) и член 36 став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 4.6.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-

врдуваат работите за изработка на ажурирани геодет-

ски подлоги за планскиот опфат за урбанистичко план-

ска документација за граничен премин „Блаце“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41 – 3685/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1859. 

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.55/2013) и член 36 став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 4.6.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-

врдуваат работите за изработка на ажурирани геодет-

ски подлоги за планскиот опфат за урбанистичко план-

ска документација за индустриска зона во општина Де-

мир Хисар. 
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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. 41 – 3685/2 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1860. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4.6.2013 година, 

донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-

ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ 

НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖ-

НИШТВО, РУДАРСТВО, ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА 

СИЛКОМ ГОЛУБИЦА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.КЛЕЧО-

ВЦЕ, КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОЛУБИЦА“  

С. КЛЕЧОВЦЕ, ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

T Y X  Т Y X 

Т-1 7568654 4664866  T-1 7569215 4665370 

Т-2 7568700 4665046  T-2 7569387 4665270 

Т-3 7568992 4665294  T-3 7569145 4665166 

Т-4 7569006 4664861     

  

1. На Друштвото за производство, градежништво, 
рударство, транспорт и трговија СИЛКОМ ГОЛУБИ-
ЦА ДОО увоз-извоз с.Клечовце, Куманово се доделува 
концесија  за експлоатација на минерална суровина – 
кварц на локалитетот „Голубица“ с.Клечовце, општина 
Куманово со површина на простор на концесија за ек-
сплоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 

со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелите, и тоа: 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,117793 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 41 – 3172/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1861. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 

4.6.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија кое претставува: 

- КП број 1814/3, КО Карпош, со површина од 
10329 м2, евидентирана во Имотен лист број 47860 и 
КП број 1814/4, КО Карпош, со површина од 878 м2, 
евидентирана во Имотен лист број 52687. 

Врз основа на согласноста број 24-4309/2 од 
4.6.2013 година, на Министерството за здравство со ко-

ја се откажала од потребата за изградба на градби од ја-
вен интерес утврдени со закон. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Карпош сог-
ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-

донија за општина Карпош број 51-7006/1, од 
20.11.2011 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 164/2011). 

 
Член 3 

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

Македонија“. 
 
Бр.41-3853/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1862. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 
115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013 и 
24/2013) и член 3 став 2 од Законот за изменување на 
Законот за основање на Универзитет за информатички 
науки и технологии „Свети Aпостол Павле“ („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 70/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
4.6.2013 година, донесе 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
МАТИЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОД-
ГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА ФА-
КУЛТЕТОТ ЗА ПРИМЕНЕТИ ИНФОРМАТИЧКИ 
ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНСКА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА 
И РОБОТИКА И ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМА-
ТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ НАУКИ ВО СО-
СТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧ-
КИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВЕТИ AПОСТОЛ 

ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД 
 
1. За претседател и членови на Матичната комисија 

за вршење на подготовките за почеток со работа на Фа-
култетот за применети информатички технологии, ма-
шинска интелегенција и роботика и Факултетот за ин-
форматички и комуникациски науки во состав на Уни-
верзитет за информатички науки и технологии „Свети 
Aпостол Павле“ во Охрид се именуваат: 

 
а) за претседател 
- проф. д-р Бранислав Саркањац 
 
б) за членови 
- проф. д-р Димитар Трајанов 
- проф. д-р Елизабета Бахтовска 
- проф. д-р Никола Жежов 
- проф. д-р Тања Каракамишева 
2.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр.41-3962/1 Претседател на Владата 

4 јуни 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

1863. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 
115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013 и 
24/2013) и член 2 став 2 од Законот за дополнување на 
Законот за основање на Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.70/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на  4.6.2013 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 
МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА, ЛИКОВНА АКАДЕМИ-
ЈА И ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА ВО СОСТАВ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО  ШТИП 

 
1. За претседател и членови на Матичната комисија 

за вршење на подготовките за почеток со работа на 
Музичката академија, Ликовната академија и Филмска-
та академија во состав на Универзитетот „Гоце Дел-
чев“ во Штип се именуваат: 

 

а) за претседател 

- проф. д-р Бранислав Саркањац 

б) за членови 

- проф. д-р Никола Жежов 

- проф. д-р Тања Каракамишева 

- проф. Лазар Секуловски 

- проф. д-р Томе Неновски 

 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“ 

 

Бр.41-3963/1 Претседател на Владата 

4 јуни 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1864. 

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 

4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12 и 171/12), мини-

стерот за финансии, донесе  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ  

НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на пополнување на ца-

ринската декларација и кодексот на шифри кои се упо-

требуваат („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 97/05, 147/08, 55/09, 141/09, 62/10, 12/11, 8/12, 20/12, 

61/12, 124/12 и 155/12) во Прилог 2 - Кодекс на шифри 

за пополнување на ЕЦД, во рубрика 1 – Декларација, во 

точката а) Шифра за прва подрубрика, во Табелата 2 по 

колоната F се додава нова колона G која гласи: 

„ 

G  за поднесување на царинска декларација во по-

едноставена постапка во смисла на член 88 став 

(1) точка (в) од Законот - ставање на стоката во 

предметната царинска постапка со запишување 

во евиденцијата 

„ 
 
Во колоната Z буквата „C“ се заменува со буквата „G“. 
 
Во рубрика 37 - Постапка, во точка б) – Шифри за 

втора подрубрика, во делот „Ослободување од плаќање 
на увозни давачки“, по алинејата „Стока која се кори-
сти како опрема во технолошко индустриска развојна 
зона член 42 од Закон за технолошко индустриски раз-
војни зони   С60“ се додава нова алинеја која гласи: 
 
„ 

Изборен  материјал Член  11 став (1) од   
Изборниот законик 

С61 

 
Во рубрика 47 – Пресметка на давачки, во точка а) 

шифри за прва колона: Вид на давачка, по колоната  
„Надоместок за екологија F30“ се додаваат три нови 
колони кои гласат: 
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„ 

Надоместок за пластични производи и пакува-
ња од пластични маси согласно Законот за жи-
вотната средина 

F33 

Надоместок за тутунски производи согласно 
Законот за здравствената заштита 

F35 

Надоместок за тутунски производи согласно 
Законот за тутун и тутунски производи 

F40 

 “ 
Член 2 

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

 
Бр.19-14044/5  

31 мај 2013 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

1865. 

Врз основа  на член 57 став 9 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 

17/11, 53/11, 6/12 и 23/13), министерот за транспорт и 

врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ОПРЕМА И НАЧИНОТ НА 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАТЕГОРИЈАТА НА 

АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува потребната опре-

ма и начинот на определување на категоријата на авто-

буските станици. 

 

Член 2 

Секоја автобуска станица како јавен објект кој слу-

жи за прифаќање и отпремање на автобусите и патни-

ците во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај 

треба да располага со опрема потребна за вршење на 

дејноста и тоа: 

- шалтери за продажба на возни билети во завис-

ност од опременоста на шалтерите продажбата на воз-

ните билети може да биде: компјутерска, машинска и  

рачна; 

- чекална за прифаќање на патниците што доаѓаат и 

поаѓаат од автобуската станица која треба да биде 

осветлена и да има поставено места за седење на пат-

ниците,  да има обезбедено греење, вентилација  и кли-

матизација; 

- систем за информирање на патниците кој може  

да биде обезбеден по пат на разгласна станица, па-

ноа, видео монитор, телефон или усмено од службе-

но лице; 

- гардероба за прифаќање на багаж;  

- санитарни простории кои се осветлени и опремени 

со нужна опрема  за одржување на хигиената и 

- перони за прифаќање и отпремање на автобуси-
те кои треба да бидат обележени со арапски броеви 
видливи за патниците и возачот на автобусот. На 
пероните можат да бидат поставени и семафори со 
црвено и зелено светло или дисплеј за регулирање на 
доаѓањето, задржувањето и поаѓањето на автобусот. 
Семафорите  и дисплејот треба да бидат поставени 
на место лесно видливо за  патниците и возачите. 
Пероните ноќе и дење при намалена видливост треба 
да бидат осветлени. 

 
Член 3 

Покрај пероните за прифаќање и отпремање на 
автобусите од член 2 алинеја 6 на овој правилник, авто-
буската станица може да располага и со уреден про-
стор наменет за паркирање на автобусите кои ги кори-
стат услугите на автобуската станица и за паркирање 
на патнички возила. 
     

Член 4 
Категоризацијата на автобуската станица се врши 

поединечно во зависност од опремата од член 2 од овој 
правилник, располагањето на сообраќајните површини 
и работното време. 

 
Член 5 

Категоризација на автобуската станица се врши врз 
основа на писмено барање  за  утврдување на категори-
јата. 

Правното или физичкото лице кое управува со 
автобуската станица или на кое му е доверено управу-
вањето со автобуската станица, барањето за утврдува-
ње на категоријата на автобуската станица го доставува 
до Министерството за транспорт и врски. 

Во барањето од став 2 на овој член треба да бидат 
наведени податоци за опремата од член 2 на овој пра-
вилник. 

 
Член 6 

Категоријата на автобуската станица се утврдува 
врз основа на опремата која е неопходна за нејзиното 
функционирање и работното време. 

 
Член 7 

Опремата, уредите и работното време на автобуска-
та станица се бодираат. Вкупниот минимален број на 
бодови по категории на автобуски станици утврден е 
во табела која е дадена во Прилог кој е составен дел на 
овој  правилник. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи  Правилникот за потребната опре-
ма и начинот на определување на категоријата на авто-
буските станици („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 80/07 и 26/11). 

 
Член 9 

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

 
Бр. 01-4487/1  

17 мај 2013 година Министер, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1866. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-

вите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 

Македонија, на седницата одржана на ден 5.6.2013 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД  

СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ 

 

1. За судии на Основен суд Скопје 2 Скопје се из-

брани: 

- Марика Скандева-Мурџева - судски соработник во 

Основен суд Скопје 2  Скопје; 

- Јорданчо Панев - судски соработник во Основен 

суд Скопје 2 Скопје и 

- Кети Германова - кандидат од Академија за судии 

и јавни обвинители. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр.07–1171/1 Судски совет 

5 јуни 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

1867. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-

вите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 

Македонија на седницата одржана на ден 5.6.2013 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА ОСНОВЕН СУД 

СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 

 

1. За судија на Основен суд Скопје 1 Скопје е из-

бранa: 

- Лидија Петровска – судски соработник во Осно-

вен суд Скопје 1 Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр.07–1172/1 Судски совет 

5 јуни 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

1868. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-

вите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 

Македонија на седницата одржана на ден 5.6.2013 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД 

ГОСТИВАР 

 

1. За судии на  Основен суд Гостивар се избрани: 

- Нуредин Фетаи – адвокат од Тетово; 

- Драгослава Веселинова – адвокат од Гостивар и 

- Илјаз Исмаили – судски соработник во Основен 

суд Гостивар. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр.07–1173/1 Судски совет 

5 јуни 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

1869. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-

вите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 

Македонија на седницата одржана на ден 5.6.2013 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД 

OХРИД 

 

1. За судија на Основен суд Охрид е избрана: 

- Снежана Јаневска- судски соработник во Основен 

суд Струга.    

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр.07–1174/1 Судски совет 

5 јуни 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
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1870. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 5.6.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД  
КИЧЕВО 

 
1. За судија на Основен суд Кичево е избран: 
- Исмаил Елези – адвокат од Кичево    
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр.07–1175/1 Судски совет 

5 јуни 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

1871. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 5.6.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД  
КУМАНОВО 

 
1. За судија на Основен суд Куманово е избрана: 
- Вјолца Мора-Бајрами – адвокат од Кичево 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр.07–1176/1 Судски совет 

5 јуни 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

1872. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на ден 5.6.2013 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД  

РЕСЕН 

 

1. За судија на Основен суд Ресен е избран: 

- Никола Бундевски – адвокат од Ресен    

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр.07–1177/1 Судски совет 

5 јуни 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

1873. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-

вите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 

Македонија на седницата одржана на ден 5.6.2013 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД  

БИТОЛА 

 

1. За судија на Основен суд Битола е избрана: 

- Цветанка Никодиноска  - адвокат од Битола. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр.07–1178/1 Судски совет 

5 јуни 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

1874. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) 

и член 42 од Законот за Судски совет на Република Маке-

донија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на 

седницата одржана на ден 5.6.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД  

ТЕТОВО 

 

1. За судија на Основен суд Тетово е избран: 

- Абдула Азари – помлад асистент на Државниот 

универзитет во Тетово. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр.07–1179/1 Судски совет 

5 јуни 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

1875. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) 

и член 42 од Законот за Судски совет на Република Маке-

донија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на 

седницата одржана на ден 6.6.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УПРАВНИОТ СУД 

 

1. За судии на Управниот суд се избрани: 

- Бурим Сејдини  – секретар на Општина Зајас и  

- Дрита Мемети – Советник во Министерство за 

финансии –Подрачна единица Тетово. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр.07–1185/1 Судски совет 

6 јуни 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

1876. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) 

и член 42 од Законот за Судски совет на Република Маке-

донија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на 

седницата одржана на ден 6.6.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИОТ 

СУД СКОПЈЕ 

 

1. За судии на Апелациониот суд Скопје се избрани: 

- Катерина Георгиевска - судија на Основен суд 

Скопје 2 Скопје; 

- Агим Мислими- адвокат од Гостивар; 

- Лидија Чачева - судија на Основен суд Скопје 1 

Скопје и 

- Станка Зафировска - судија на Основен суд Скопје 

2 Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр.07–1186/1 Судски совет 

6 јуни 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

1877. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на  член 39 и член 44 од Законот за Судски совет на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006), објавува 

 

О Г Л А С 

 

- За избор на претседател на Oсновен суд Крушево; 

- За избор на претседател на Основен суд Ресен; 

- За избор на 3 (тројца) судии на Врховниот суд на 

Република Македонија; 

- За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд 

Скопје; 

- За избор на 2 (двајца) судии на Апелациониот суд 

Битола и 

- За избор на 1 (еден) судија на Управниот суд. 

 

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  

47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 

58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 

бр.150/2010).  

Кандидатите за избор на судија треба да ги испол-

нуваат  условите предвидени во член 45 од Законот за 

судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) и член 6 од 

Законот за изменување и дополнување на Законот за 

судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/2008). Кандидати-

те за избор на судија на Управниот суд треба да ги ис-

полнуваат и посебните услови предвидени во член 17 

став (2) алинеја 1 од Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 

бр.150/2010). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар, да ги достават до Судскиот совет 

на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во 

рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен 

весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подиг-

не во електронска форма на WEB страната на Судскиот 

совет на Република Mакедонија на следната адреса: 

http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. Некомп-

летните документи нема да се разгледуваат. 

 

Бр.07-1138/1 Судски совет 

29 мај 2013 година на Република Македонија 

Бр.07-1188/1 Претседател, 

6 јуни 2013 година Александра Зафировска, с.р. 

Скопје  
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