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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
812. 

Врз основа на член 68 став 2 од Законот за превоз 
во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 68/04 и 127/06), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.03.2009 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОСТАПКАТА, КРИТЕРИУМИТЕ И 
НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОЗВОЛИ 

ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ 
 

Член  1 
Во Уредбата за постапката, критериумите и начи-

нот на распределба на дозволи за меѓународен превоз 
на стоки (Службен весник на Република Македонија 
бр.107/07 и 124/08)  во член 3 во ставот (2) зборот 
“транспортните” се заменуваат со зборовите: „поеди-
нечните транспортни”. 

 
Член 2 

Во член 4 ставот (5) се брише. 
 

Член  3 
Во член 7 ставот (2) зборовите: „зелено” возило; 

„зелено и безбедно” возило;” се бришат. 
 

Член 4 
Во член 8 во ставот (1) зборот „максимална” се за-

менува со зборот „најголема”. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
„Месечните ЦЕМТ дозволи од контингентот на 

ЦЕМТ дозволи ќе се распределуваат за покривање на 
потребите за превоз на сезонска стока во свежа и смрз-
ната состојба, како и за ново купени возила (не постари 
од една година од датата на првата регистрација) од ка-
тегоријата ЕУРО 3, 4 и 5 „безбедни” возила, но не по-
веќе од 25 годишни ЦЕМТ дозволи трансформирани во 
месечни дозволи.” 
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Член 5 

Во член 9 во ставот (2) по зборот „царинење” се до-
даваат зборовите „копија од сообраќајна дозвола и сер-
тификат за еуро стандард на влекачот”. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
 „Кон барањето од став 1 на овој член за месечни 

ЦЕМТ дозволи дополнително во хартиена форма, се 
приложува потврда за подмирени јавни давачки во вр-
ски со вршење на дејноста.” 

Ставот (4) се менува и гласи:  
„Комисијата од член 5 на оваа уредба при разгледу-

вањето на барањето за месечни ЦЕМТ дозволи врши 
проверка на барањето за покривање на потребите за 
превоз од член 8 ставот 2 и на податоците од став 2 и 3 
на овој член и го одобрува или одбива барањето.” 

По ставот (4) се додава нов став (5)  кој гласи:  
„(5) Министерството за транспорт и врски  при 

разгледување на барањето за поединечни транспортни 
дозволи врши проверка на податоците од став 2 на овој 
член  и го одобрува или одбива барањето. 

 
Член 6 

Во член 10 во ставот (2) зборовите: „се одредува 
врз основа на” се заменуваат со зборовите: „искажани 
во Поединечен план, изнесува 30% од”. 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„Променливиот дел на годишниот контингент на 

ЦЕМТ дозволи го сочинуваат број на ЦЕМТ дозволи 
искажани во Ранг листа на превозници и неискористе-
ните дозволи од член 8 став (2) од оваа уредба”. 

 
Член 7 

Во член 12 по зборот „уредба” се става точка, а збо-
ровите: „и се состои од општ и посебен дел” се бришат. 

 
Член 8 

Членот 13 се менува и гласи: 
„Министерството за транспорт и врски ги објавува 

во „Службен весник на Република Македонија” и на 
интернет страницата на Министерството за транспорт 
и врски, најдоцна до 25-ти септември во тековната го-
дина  следните податоци:  
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1. Број на поединечни транспортни  дозволи по кво-
ти со назнака кој вид од нив  се критични дозволи, 

2. Број на месечни ЦЕМТ дозволи по видови и кате-
гории од член 8 став (2) од оваа уредба и 

3. Број на годишни ЦЕМТ дозволи по видови и ка-
тегории.” 

 
Член 9 

Во член 14 во ставот (1)  зборовите: „Посебниот дел 
на” се бришат. 

Во ставот (2) по зборовите: „одделно за секој транс-
портер” се става точка и зборовите „и се состои од 
фиксен и променлив дел” се бришат. 

 
Член 10 

Во член 15 во ставот (2) точката 2  се менува и гла-
си: 

„Возила во сопственост, купени на лизинг или зе-
мени под закуп со број на регистарски таблици, број на 
шасија, еуро карактеристики и број на сертификат за 
исполнување на услови за подготвеност во сообраќај”. 

Точката 3 се менува и гласи: 
„3. Вкупната добивка од работењето по оданочува-

ње за предходната година и” 
Точката 4 се менува и гласи: 
„4. Вкупен приход за предходната година од пре-

тежна дејност- превоз на стоки во друмскиот сообра-
ќај.” 

Точките 5 и 6 се бришат. 
 

Член 11 
Во член 16 во ставот (1) точката 2 се менува и гла-

си: 
„ 30 % од правилно искористени поединечни транс-

портни дозволи за превоз по квоти заклучно со 31 
октомври во годината на поднесување на барањето.” 

Точката 3 се брише. 
Во ставот 4 зборовите: „10-ти декември” се замену-

ваат со зборовите: „15-ти декември”, а по зборовите: 
„Планот на распределба” се става запирка и се додава-
ат зборовите: „го објавува на својата интернет страна”. 

 
Член 12 

Во член 17 во ставот (2) зборовите: „како и при вра-
ќање на дозволите” се бришат. 

 
Член 13 

Во член 18 во ставот (1) точка 5 по зборот „работе-
њето” се додаваат зборовите: „по оданочување”. 

Точка 6 се менува и гласи: 
„Висина на вкупен приход од претежна дејност 

(образецот на структура на приход по дејност- СПД 
образец од претходната година)”. 

Во точка 7 точката се брише и се додаваат зборови-
те: „за учество во распределба на ЦЕМТ дозволи”. 

 
Член 14 

Во член 20 став (1) во точката 3 бројот „6” се заме-
нува со бројот „8”. 

Во точката 4 бројот „3” се заменува со бројот „4”. 

Во точката 5 бројот „2” се заменува со бројот „3”. 
Во ставот (3) реченицата „Сертификати не се по-

требни за првата година од експлоатација на товарното 
возила” се брише. 

 
Член 15 

Во член 21 точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „споредено со вкупниот возен 
парк на превозникот”. 

 
Член 16 

Во член 22 во ставот (2) бројот „60” се заменува со 
бројот „120”. 

 
Член 17 

Во член 23 во ставот (1) алинеа 1 бројот „31” се 
заменува со бројот „25”. 

Во алинеја 2 бројот „32” се заменува со бројот „26”, 
а бројот „48” се заменува со бројот „40”. 

Во алинеја 3 бројот „49” се заменува со бројот „41”, 
а бројот „65” се заменува со бројот „50”. 

Алинеја 4 се менува и гласи: 
„-Од 51 и повеќе извршени превози- 4 бода/дозвола 

и на превозникот му се доделува ист вид на ЦЕМТ 
дозвола, како бонус за ефикасно работење, доколку 
истата е предмет на распределба.” 

Во ставот (4) по зборот „уредба” точката се брише 
и се додаваат зборовите „врз основа на податоците од 
ранг листата на превозници.” 

 
Член 18 

Во член 24 ставот (2) се менува и гласи: 
„Пресметката се врши врз основа на просечна вред-

ност по возило одредена како сооднос на остварена 
вкупна добивка од работењето по оданочување и бро-
јот на вкупниот возен парк (влекачи) во пресметковна-
та година, одредените бодови се множат по возниот 
парк (влекачи) кој се прифаќа за учество во распредел-
ба на ЦЕМТ дозволи.” 

 
Член 19 

Во член 25 во ставот 1 зборовите: „билансот на ус-
пех” се заменуваат со зборовите: „СПД образецот”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Пресметката се врши врз основа на просечна вред-

ност по возило одредена како сооднос на остварениот 
вкупен приход од дејноста превоз на стока и бројот на 
вкупниот возен парк (влекачи) во пресметковната го-
дина, одредените бодови се множат по возниот парк 
(влекачи) кој се прифаќа за учество во распределба на 
ЦЕМТ дозволи.”  

 
Член 20 

Во член 27 ставот (1) се брише. 
Во ставот 3 точката се брише и се додаваат зборо-

вите: „и утврдува кои поединечни транспортни дозво-
ли спаѓаат во групата на критични дозволи врз основа 
на проценка на влијанието на пазарните услови во 
одреден временски  период, како и соодносот на бројот 
на поединечни транспортни дозволите со кои распола-
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га Министерството за транспорт и врски во периодот 
на ревизија и потребата на превозниците од истите,  
односно критични дозволи се оние за кои бројот на 
барањата на превозниците е поголем од бројот на 
поединечни транспортни дозволи со кои располага Ми-
нистерството за транспорт и врски во периодот на вр-
шење на контролата.” 

 
Член 21 

Во член 28 ставот (1) се менува и гласи: 
„Со примена на критериумите од член 18 став 1, 2, 

3, 4 од оваа уредба на превозникот кој правилно ги 
искористил поединечните транспортни дозволи во 
предходната година, автоматски му се резервираат во 
поединечниот план 30% од бројот на вратени поеди-
нечни транспортни дозволи.”  

Во ставот (2) зборот „некритични” се заменува со 
зборовите: „поединечни транспортни”. 

 
Член 22 

Членот 29 се менува и гласи: 
„Доделувањето на критичните поединечни транс-

портни дозволи од променливиот дел на годишниот 
контигент на поединечни транспортни дозволи распо-
ложливи во Министерството за транспорт и врски, ќе 
се врши врз основа на член 27 од оваа уредба. 

Враќањето на поединечните транспортни  дозволи 
во рок од 120 дена, нема да важи за критични поеди-
нечни транспортни дозволи и истите ќе се продолжува-
ат со доставување на документ за оправданоста на про-
долженото користење најдоцна во рок од 3 дена пред 
истекот на важењето на дозволата.” 

 
Член 23 

Во член 30 ставот (1) се брише. 
 

Член 24 
Во член 31 во ставот (1) зборовите: „Планот на рас-

пределба” се заменуваат со зборот „контингентот”. 
 

Член 25 
Членот 32 се менува и гласи: 
„Променливиот дел на годишниот контингент на 

ЦЕМТ дозволите се утврдува со примена на критериу-
мите од член 18 од оваа уредба.    

Врз основа на критериумите од член 20, 21, 22, 23, 
24, 25 и 26 од оваа уредба, се составува ранг листа на 
превозници врз основа на просечниот број  на бодови 
по возила како услов за ефикасно работење и учество 
во распределба на ЦЕМТ дозволи.  

Вредноста на поединечните ЦЕМТ дозволи се 
определува со ставање во сооднос на вкупниот број бо-
дови во однос на вкупниот број влечни возила на пре-
возниците кои учествуваат во распределбата на кон-
тингентот на ЦЕМТ дозволи. Добиената просечна 
вредност преставува гранична вредност за учество во 
распределбата, вредност на обичните ЦЕМТ дозволи 
(О) и гранична вредност врз основа на која се одредува 
вредноста на ЦЕМТ дозволи со важност  и за Републи-

ка Австрија (А) и Република Грција (Г); вредноста на 
дозволите со важност и за Република Италија (И) секо-
гаш преставуваат вредност на обичните ЦЕМТ дозволи 
зголемени за 2 бода. 

Променливиот дел од контигентот на ЦЕМТ дозво-
лите се одредува со формирање поединечни ранг листи 
на превозници  согласно став 2 од овој  член при што 
за дозволите со важност и за Република Грција (Г) и за 
Република Австрија (А) е одредена гранична вредност 
под која нема да се врши распределба на истите, сог-
ласно став 3 од овој член.  

Ранг листата на превозници се формира со автомат-
ско креирање на поединечни ранг листи на превозници 
врз основа на просечни бодови по возило,доставени 
барања,почитуваќи го правилото: прво се врши 
распределба на повисоки категории расположиви 
ЦЕМТ дозволи  според дефицитарноста на квотата на 
дозволата во вкупниот контигент од ЦЕМТ дозво-
ли.Ранг листи се креираат автоматски се додека постои 
елемент за распределба на истите (број на возила од со-
оветна категорија, ЦЕМТ дозволи од соодветен вид и 
категорија, просечни и вкупен број на бодови). 

Во распределбата учествуваат сите превозници кои 
доставиле барање по електронски пат во определениот 
рок, имаат соодветен возен парк, редовно вработени 
возачи и вкупни бодови еднакви или поголеми од 
определената гранична вредност од став 3 и 4 од овој 
член.” 

 
Член 26 

Член 33 се менува и гласи: 
„Ако превозникот прв пат учествува во постапката 

за распределба на ЦЕМТ дозволи, на тој превозник за 
секоја добиена ЦЕМТ дозвола сразмерно му се 
намалува правото за користење на критични дозволи 
кои ги добил во  Планот за распределба  во согласност 
со член 22 од оваа уредба. 

Ако превозникот има над 50% покриеност на вкуп-
ниот возен парк со ЦЕМТ дозволи му се намлува пра-
вото за користење на критични дозволи од променли-
виот контигент на поединечни транспортни дозволи 
расположиви во Министерството за транспорт и врски. 

Ако на превозникот не му е одново распределена 
ЦЕМТ дозвола, или му е одземена затоа што два пати 
по ред недоставил извештај со листовите од дневникот 
на патување, не ја користел ефикасно, во согласност со 
член 23 од оваа уредба, му се зголемува правото за 
користење на поголем број на критични дозволи од 
променливиот контигент на поединечни транспортни 
дозволи расположиви во Министерството за транспорт 
и врски.” 

 
Член 27 

Во член 34 во ставот (3) зборовите: „15-ти април” 
се заменуваат со зборовите: „15-ти март” и зборовите: 
„Планот за распределба” се заменуваат со зборот 
„контингент”. 

Ставовите (5), (6) и (7) се бришат. 
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Член 28 
Во член 35 ставот (1) се менува и гласи: 
„При втората, односно третата контрола на превоз-

никот му се распределуваат во Поединечниот план за 
распределба онолку  дозволи колку што му останало во 
планот, а најмногу 50% односно 20% од вкупниот број  
утврдени во Планот за распределба”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„При контролата од став 1 на овој член променли-

виот дел на годишниот контингент на поединечни 
транспортни дозволи се утврдува на начин пропишан 
со член 29 од оваа уредба.” 

 
Член 29 

Член 36 се менува и гласи: 
„Превозникот кој ги искористил сите дозволи спо-

ред Планот на распределба или на кого не му е израбо-
тен План за распределба може  во тековната година да 
поднесува барања за добивање поединечни транспорт-
ни дозволи од променливиот дел на годишниот 
контингент на поединечни транспортни дозволи распо-
ложливи во Министерството за транспорт и врски.” 

 
Член 30 

Во членот 38 ставот (1) се менува и гласи: 
„Министерството за транспорт и врски врши изда-

вање на поединечните транспортни дозволи врз основа 
на барање кое превозникот го доставува  согласно сво-
ите потреби во текот на годината”. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„За издавање  на поединечни транспортни дозволи  

по барање од став 1 на овој член на превозникот му се 
утврдува: број на дозволи во  Планот за распределба и 
број на веќе подигнати дозволи, број на правилно 
искористени поединечни транспортни дозволи, број на 
извршени комбинирани превози, вратени листови од 
дневникот за патување и процентуална покриеност на 
вкупниот возен парк со ЦЕМТ дозволи.” 

Во став (4) по зборовите: „оној број на” се додаваат 
зборовите: „поединечни транспортни”. 

Во став (5) по зборовите: „едно барање” се става 
точка, а зборовите: „согласно член 28 став 2 од оваа 
уредба” се бришат. 

 
Член 31 

Во член 39 во ставот (2) по зборовите: „променли-
виот дел” се додаваат зборовите: „од годишниот кон-
тингент”. 

 
Член 32 

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

 
       Бр.19-1261/1                     Заменик на претседателот 
24 март 2009 година                на Владата на Република 

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

813. 
Врз основа на член 55 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 31.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГО-
ВОР ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНО-
СТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ – ПАТНИЧКО МОТОРНО  

ВОЗИЛО БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за дава-

ње согласност за склучување Договор за пренесување на 
право на сопственост на движни ствари – патничко мо-
торно возило без надомест бр. 19-2925/4 („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 85/06) донесена на 
14.07.2006 година. 

 
Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр. 19-1309/1                    Заменик на претседателот 
31 март 2009 година               на Владата на Република  

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

___________ 
814. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
КОМАНДНО-ШТАБНА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ  

ВО ГРУЗИЈА 
 
1. За учество во НАТО/ПзМ командно-штабна веж-

бовна активност „Cooperative Longbow“, (во натамош-
ниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во 
Тбилиси, Грузија, во период од 8 до 21 мај 2009 годи-
на, се испраќа единица на Армијата на Република Ма-
кедонија во состав од 6 (шест) припадници на постоја-
ниот состав на Армијата - офицери. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност, ги обезбедува Министерството за одбрана 
на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 
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4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
  Бр. 19-1317/1                   Заменик на претседателот 

31 март 2009 година                на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
815. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбра-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01, 5/03 и 58/06 и 110/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ТЕРЕНСКА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО 

ГРУЗИЈА 
 
1. За учество во НАТО/ПзМ теренска вежбовна 

активност „Cooperative Lancer“ (во натамошниот текст: 
вежбовна активност), која ќе се одржи во Тбилиси, Гру-
зија, во период од 20 мај до 3 јуни 2009 година, се испра-
ќа единица на Армијата на Република Македонија, во 
состав од 26 (дваесет и шест) припадници на постојани-
от состав на Армијата. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
      Бр. 19-1318/1                      Заменик на претседателот 
31 март 2009 година                 на Владата на Република  

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

__________ 
816. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за од-
брана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
31.03.2009 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВОЗДУХОПЛОВНО ТЕРЕНСКА ВЕЖБОВНА 

АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
 
1. За учество во НАТО/ПзМ воздухопловно терен-

ска вежбовна активност „Cooperative Archer“, (во ната-
мошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одр-
жи во Република Турција, во период од 25 мај до 5 јуни 
2009 година, се испраќа единица на Армијата на Репуб-
лика Македонија во состав од 6 (шест) припадници на 
постојаниот состав на Армијата. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците на вежбовната 
активност, ги обезбедува Министерството за одбрана 
на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците на 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

  
Бр.19-1319/1                    Заменик на претседателот 

31 март 2009 година                на Владата на Република 
    Скопје                              Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
817. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО  
ВО ЛОГИСТИЧКА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ  

ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
 
1. За учество во НАТО во логистичка вежбовна 

активност „Steadfast Move“, (во натамошниот текст: 
вежбовната активност), која ќе се одржи во Република 
Турција, во период од 11 до 22 мај 2009 година, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија 
во состав од 4 (четири) припадници на постојаниот со-
став на Армијата - офицери. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност, ги обезбедува Министерството за одбрана 
на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 
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4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
  Бр. 19-1320/1                   Заменик на претседателот 

31 март 2009 година                на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
818. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03 и 58/06 и 110/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО КРАЛСТВО 

НОРВЕШКА 
 
1. За учество во НАТО вежбовна активност „Stead-

fast Juncture“ (во натамошниот текст: вежбовната актив-
ност), која ќе се одржи во Ставангер, Кралство Норве-
шка, во период од 19 до 31 мај 2009 година, се испраќа 
единица на Армијата на Република Македонија, во со-
став од 4 (четири) припадници на постојаниот состав на 
Армијата – офицери. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
      Бр. 19-1321/1                    Заменик на претседателот 
31 март 2009 година               на Владата на Република  

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

__________ 
819. 

Врз основа на член 54 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 31.03.2009 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК 
И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ НА  МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно кори-

стење на движни ствари на Министерството за здравство 
(„Службен весник на РМ“ бр. 23/2009), во членот 1 зборо-
вите: „15 тастатури, 15 монитори и 15 мауси“ се заменуваат 
со зборовите: „10 тастатури, 10 монитори и 10 мауси“. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 19-1365/1                     Заменик на претседателот 
31 март 2009 година                на Владата на Република  

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

__________ 
820. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 31.03.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење на Министерството за информа-
тичко општество, без надоместок. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор 
со министерот за информатичко општество за 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.19-1366/1                     Заменик на претседателот 
31 март 2009 година                на Владата на Република 

     Скопје                           Македонија,  
                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ 

И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 2009 ГОДИНА 

821. 
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      Бр. 19-1376/1                      Заменик на претседателот 
31 март 2009 година                      на Владата на Република 
         Скопје                                       Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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822. 
Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шумите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97, 
7/00, 89/04, 54/07 и 131/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24.03.2009 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА 

ШУМИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за проширена репродукција на 

шумите за 2009 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 3/09), во делот IV, во став 1 зборови-
те: „90.000.000,00 денари“ се заменува со зборовите: 
„87.000.000,00 денари“. 

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„За озеленување на патниот појас околу државните 

патишта се утврдуваат средства во износ од 
3.000.000,00 денари. Извршител на работите и корис-
ник на средствата е Јавното претпријатие „Македонски 
шуми“ – Скопје. Исплатата на средствата ќе се врши 
врз основа на приложена документација за извршеното 
озеленување на патниот појас околу државните пати-
шта, која Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – 
Скопје ја доставува до Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство.“ 

 
II 

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

 
Бр. 19-1196/1                Заменик на претседателот 

24 март 2009 година               на Владата на Република 
         Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
823. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 31.03.2009 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското 
друштво за игри на среќа, производство, трговија и ус-
луги „Мактрикс“ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, за време 
од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. „Јосиф Јосифовски Свештарот“ б.б. во Стру-
мица. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4.  Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија  што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија  на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата  ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии  и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7.  Корисникот на Лиценцата со право на приреду-
вање на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, 
се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот 
за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр.19-1325/1                     Заменик на претседателот 

31 март 2008 година               на Владата на Република 
    Скопје                              Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

824. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 31.03.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-5299/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛА-
МИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под бр.19-5299/1 од 4.09.2007 го-

дина издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб во точката 3 
бројот „15“ се заменува со бројот „16“ 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр.19-1403/1               Заменик на претседателот 

31 март 2009 година               на Владата на Република 
   Скопје                               Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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825. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 31.03.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 19-5315/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “ФЛА-
МИНГО” ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под број 19-5315/1 од 4.09.2007 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго” ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот “20” се заменува со бројот “26” .  

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија". 

 
Бр. 19-1404/1                     Заменик на претседателот 

31 март 2009 година                на Владата на Република 
    Скопје                             Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

826. 
Врз основа на член 109 став 4 од Законот за извр-

шување на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/06), министерот за правда го донесе 
следниот 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НОРМАТИВИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ  

НА ХРАНА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат нормaтивите за 

подготвување на храна на осудените лица во казнено-
поправните установи. 

 
Член 2 

(1) На осудените лица им се загарантирани по три 
оброци дневно. Осудените лица кои работат, добиваат 
и дополнителен оброк - топол или ладен, според Табе-
ла бр.1 која е дадена во прилог на овој правилник и е 
негов составен дел.  

(2) На осудените лица им се обезбедува во секое 
време пристап до вода за пиење. Здравствената исправ-
ност на водата одговара на нормативите за вода за пие-
ње утврдени според посебни прописи. 

 
Член 3 

Дневните оброци на осудените лица го содржат 
препорачаниот дневен внес на енергија и внес на хран-
ливи материи според нивните прехрамбени потреби и 
навики. Менито за осудените лица се планира врз осно-
ва на прехранбените нормативи и препорачаниот дне-
вен внес на енергија и внес на хранливи материи, а за-
виси од полот, возраста и видот на физичка активност, 
согласно Табела  бр. 2 која е дадена во прилог на овој 
правилник и е негов составен дел.  

 
Член 4 

(1) Менито се одобрува од страна на директорот на 
установата, а го составува комисија составена од: лекар 
или друг здравствен работник, готвач, претставник од 
осудените лица и вработениот кој ја извршува набавка-
та на храна. 

(2) Комисијата од став (1) на овој член која е опреде-
лена од страна на  директорот на установата ја составува 
листата на јадења 15 дена однапред така што во една 
седмица не е предвидено ист вид на јадење трипати. 

(3) На осудените лица не им се дава два дена едно 
по друго истоврсна храна. 

(4) Храната предвидена според листата на јадења е 
разновидна и е вкусно подготвена од различни прехран-
бени продукти. Нутритивните својства на храната треба 
да ја рефлектира возраста, здравствената состојба, 
физичката кондиција, природата на нивната работа, како 
и културните и религиозните навики на осудените лица. 

 
Член 5 

(1) Начинот и времето на делењето на оброците се 
определува според куќниот ред на установата. 

(2) Осудените лица користат стандарден прибор за 
јадење кој е определен од Комисијата и најадекватно е 
сообразен со послужените оброци. Материјалот од кој 
е изработен приборот за јадење ги задоволува стандар-
дите за безбедност на храната.  

(3) Чиниите во кои се послужува храната ги задово-
луваат стандардите за  безбедност на храната.  

(4) На осуденото лице на коe од сигурносни причи-
ни му е одземен дел од приборот за јадење, му се слу-
жи иситнета храна. 

 
Член 6 

Осуденото лице кое од оправдани причини не било 
присутно на послужувањето на оброкот, ќе му биде 
обезбеден оброк со енергетска вредност според пропи-
сите за послужување на оброк надвор од времето на 
послужување.  

Член 7 
Осуденото лице кое се спроведува или преместува 

или патува поради извршување на определени работни 
задачи или за користење на годишен одмор, односно 
отсуство, му се обезбедува сува храна или пари за на-
бавка на храна.  

 
Член 8 

(1) За сите осудени лица храната е иста и им се овоз-
можува избор на храна што се подготвува во установата. 

(2)Ако храната не одговара на прописите или не од-
говара на научните сознанија или не е вкусно подготве-
на нема да се послужи, а на затворениците им се обез-
бедува замена на оброкот. 

 
Член 9 

(1) Поради обезбедување на хигиената на кујната, 
магацините за храна, чиниите и приборот за јадење, ка-
ко и хигиената на вработените и осудените лица на кои 
им се распоредени работни задачи во подготовката и 
послужувањето на храната, како и за валидноста на 
нивните санитарни книшки, лекарот прави контрола 
најмалку два пати неделно. 

(2) Забележаните неправилности во текот на прег-
ледот се запишуваат во книга за надзор на чистотата и 
хигиената. 

(3) Директорот на установата ги отстранува недо-
статоците и неправилностите кои се запишани во кни-
гата за надзор на чистотата и хигиената. 

 
Член 10 

Контролната книга и книгата за надзор на чистотата 
и хигиената се достапни на надлежните тела за надзор. 

 
Член 11 

Санитарно - хигиенските услови за подготвувањето 
на храната и спроведувањето на стандардите за безбед-
ност на храната во објектите каде се подготвува храна-
та се спроведуваат според утврдени посебни прописи.  

 
Член 12 

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

 
 Бр.07-523/1 

25 март 2009 година                   Министер за правда,   
           Скопје                             Михајло Маневски, с.р. 



7 април 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 46 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 46 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 април 2009 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
827. 

Врз основа на член 25 од Законот за заштита на на-
селението од заразни болести („Службен весник на Ре-
публика  Македонија“ бр. 66/2004 и 139/2008), мини-
стерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА  ПРИЈАВУВАЊЕ  И ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУ-
ВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ И МИКРОБИ-
ОЛОШКИ ДОКАЖАНИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на прија-

вување и формата и содржината на обрасците за прија-
вување на заразните болести и микробиолошки дока-
жаните причинители.  

 
Член 2 

Пријавувањето на заболување или смрт од заразна 
болест се врши во текот од 24 часа од поставувањето 
на дијагнозата на заразната болест или сомневање од 
заразна болест на Пријава на заболување - смрт од за-
разна болест и носителство на причинител на заразна 
болест, дадена на Образец бр. 1.   

Пријавувањето се врши од страна на лекарот во 
здравствената установа со пополнување на пријавата 
од став 1 на овој член, во дупликат и се доставува до 
заводот за здравствена заштита на чие подрачје има 
живеалиште заболеното лице (во натамошниот 
текст: надлежниот завод за здравствена заштита). 
Секое пријавено заболување или смрт од заразна 
болест се евидентира и во книгата за евиденција на 
заразни болести  на образецот од член 9 на овој 
правилник. 

Еден примерок од пријавата од страна на надлеж-
ниот завод за здравствена заштита веднаш се доставува 
до Републичкиот завод за здравствена заштита.  

 
Член 3 

Пријавата од член 2 на овој правилник се потпи-
шува од страна на лекарот, кој ја поставил дијагноза-
та на заразната болест согласно член 17, како и секое 
сомневање од заразна болест согласно член 18 од За-
конот за заштита на населението од заразни болести 
("Службен весник на РМ" бр. 66/04 и 139/08),  кој по-
крај потписот става свој факсимил со името и прези-
мето и печат на здравствената установа што го врши 
пријавувањето. 

Дијагнозата на болеста се запишува на латински ја-
зик и се шифрира според важечката Меѓународна ста-
тистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми. 

 
Член 4 

Ако се утврди заболување или смрт од заразна бо-
лест кај лице кое  привремено престојува во друго ме-
сто од страна на лекарот се доставува известување и до 
Заводот за здравствена заштита на чие подрачје е утвр-
дено заболувањето или смртта. 

Пријавувањето на секое каснување или повредува-
ње од страна на животно заболено од беснило или жи-
вотно сомнително дека е заболено од беснило се врши 
на  Индивидуална листа за антирабично третирање на 
поврдени, која е дадена на Образец  бр. 2.  

Пријавување на заболување или смрт од маларија  
се врши на Пријава за заболено и умрено лице од мала-
рија, која е дадена  на Образец бр. 3.  

 
Член 5 

Во случај кога има промена на  првичната дијагно-
за, како и при добивање на конечни лабораториски ре-
зултати, пријавувањето се врши од страна на лекарот 
со повторно пополнување на пријавата од член 2 став 1 
на овој правилник, под ист реден број од евиденцијата 
и со доставување во текот на 24 часа од настанатата 
промена односно од добивањето на конечните лабора-
ториски резултати до надлежниот завод за здравствена 
заштита. 

 
Член 6 

Пријавување на епидемиско јавување на заразна бо-
лест се врши веднаш преку телефон или на друг начин 
(електронска пошта, факс) и со доставување на  Прија-
ва на епидемија на заразна болест, дадена на Образец 
бр. 4, од страна на надлежниот завод за здравствена за-
штита. 

Пријаваувањето се врши со пополнување на образе-
цот од став 1 на овој член во дупликат и еден примерок 
веднаш се доставува од страна на надлежниот завод за 
здравствена заштита до Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита. 

 
Член 7 

По завршување на епидемиското јавување  на за-
разна болест, епидемијата се одјавува со Одјава на епи-
демија на заразна болест, дадена  на  Образец бр. 5, од 
страна на надлежниот завод за здравствена заштита. 
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Одјавувањето на епидемијата се врши со пополну-
вање на Образецот од став 1 на овој член во дупликат, 
откако ќе помине двојниот инкубационен период  за 
болеста што ја предизвикала епидемијата, сметајќи од 
последниот пријавен случај. 

 
Член 8 

Пријавувањето на грип се врши седмодневно од че-
тириесеттата недела од тековната година до дваесетта-
та недела следната година, по возрасни групи на Збир-
на пријава за заболени-умрени од грип, дадена на 
Образец  бр. 6.  

Пријавувањето се врши  со пополнување на образе-
цот од став 1 на овој член  во дупликат и се доставува  
до надлежениот завод за здравствена заштита. 

Во останатиот период од годината, грипот се прија-
вува поединечно на образецот од член 2 став 1 на овој 
правилник. 

 
Член   9 

Евидентирањето на движењето на заразните боле-
сти по општини од страна на заводите за здравствена 
заштита се врши во Книга за евиденција на заразните 
болести, дадена  на Образец бр. 7.  

Движењето на заразните болести и епидемиолошка-
та состојба на подрачјето кое го покриваат заводите за 
здравствена заштита се пријавува од страна на надлеж-
ниот  завод за здравствена заштита преку седмодневни, 
месечни и годишни извештаи  до Републичкиот завод 
за здравствена заштита и Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат, а по потреба и барање и до оп-
штините и градот Скопје.                        

                                
Член 10 

Движењето на заразните болести и епидемиолошка-
та состојба во Република Македонија се пријавува пре-
ку седмодневни, месечни и годишни извештаи до Ми-
нистерството за здравство, заводите за здравствена за-
штита и другите надлежни органи од страна на Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита. 

Годишниот извештај за движење на заразните боле-
сти  се доставува до крајот на месец март од тековната 
година  за претходната година. 

 
Член 11 

Кога ќе се изолира или со друга лабораториска ме-
тода ќе се докаже причинител на заразна болест, или ќе 
се изолира бактерија со невообичаена резистенција на 
антибиотици, од членовите 23 и 24 од Законот за за-

штита на населението од заразни болести од страна на 
микробиолошка или друга лабораторија се пријавува 
со пополнување на Пријава на изолиран - докажан при-
чинител на заразна болест и резистенција на антибио-
тици, дадена на Образец бр. 8 во дупликат и  еден при-
мерок се доставува до надлежниот завод за здравствена 
заштита. 

Примерок од пријавата од став 1 на овој член од 
страна на надлежниот завод за здравствена заштита се 
доставува до Републичкиот завод за здравствена за-
штита.  

 
Член 12 

Евиденцијата на изолираните или со друга лабора-
ториска метода докажаните причинители на заразна 
болест или изолираните бактерии со невообичаена ре-
зистенција на антибиотици се води во  Книга за изоли-
рани - докажани причинители на заразна болест, даде-
на на Образец бр. 9  од страна на заводите за здравстве-
на заштита за подрачјето што го покриваат, односно од 
Републикиот завод за здравствена заштита за територи-
јата на Република Македонија. 

 
Член  13 

Обрасците бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8 и 9 се составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да се применува Правилникот за 
начинот на пријавување на заразните болести ("Служ-
бен лист на СФРЈ"  бр. 42/85 и 11/92) и престануваат 
да важат одредбите од Правилникот за начинот, 
роковите и обрасците за пријавување, евиденцијата и 
известувањето за движењето на заразните болести, 
како и за начинот за известување за лабораториски 
наод ("Службен весник на СРМ" бр.  45/76) што се 
однесуваат на пријавувањето и евиденцијата на 
заразните болести. 

 
Член 15 

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

 
Бр. 08-2828/1 

1 април 2009 година                           Министер, 
   Скопје                                   д-р Бујар Османи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

828. 
Врз основа на член 15 став 5 од Законот за матична 

евиденција за осигурениците и корисниците на правата 
од пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на Република Македонија” бр.16/04, 55/07 и 
102/08), министерот за труд и социјална политика, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕ-
СУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИ ЗА 

МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата, содржината и начинот 

на поднесување на обрасците на пријави за матичната 
евиденција („Службен весник на Република Македони-
ја“бр.148/08), по членот 4 се додава нов член 4-а кој 
гласи: 

  
„Член 4-а 

За поднесена пријава во задолжително социјално 
осигурување се смета и внесувањето на податоци за 
првото вработување на лицата овластени за застапува-
ње  (застапник по закон) на субјектите на упис и нивно 
вклучување во задолжителното социјално осигурува-
ње,внесени преку едношалтерскиот систем во Централ-
ниот регистар на Република Македонија.“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 02-4734/1                    Министер 

7 април 2009 година         за труд и социјална политика, 
   Скопје                               Џељаљ Бајрами, с.р. 

____________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

829. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на сед-
ницата одржана на 1 април 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 30-а став 1 во делот: „која е 

со место на живеење во општини на Република Маке-
донија со стапка на природен прираст на населението 
под 2,1 според статистичките податоци од Државниот 

завод за статистика на Република Македонија објавени 
пред две години од тековната година“ и став 2 во де-
лот: „со постојано место на живеење од најмалку три 
години во општините од ставот 1 на овој член“ од За-
конот за заштита на децата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.98/2000, 17/2003, 65/2004, 
113/2005, 98/2008 и 107/2008). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива на Исмет Фетаи од Гостивар, Здружението на 
граѓани „Граѓанско движење - Разбуди се“ од Скопје, 
Мерал Узеири Ферати, Флора Кадриу и Садије Илјази 
од Скопје, со Решение У.бр.160/2008 од 20 јануари 
2009 година поведе постапка за оценување на уставно-
ста на одредбите од Законот означен во точката 1 од 
оваа одлука.  

Постапката е поведена затоа што пред Судот се по-
стави прашањето за согласноста на наведените закон-
ски одредби со Уставот на Република Македонија.  

4. Судот на седницата утврди дека членот 30-а став 
1 од Законот за заштита на децата определува дека: 
"Родителски додаток за дете остварува мајка за своето 
второ, трето и четврто живородено дете, која е со ме-
сто на живеење во општини на Република Македонија 
со стапка на природен прираст на населението под 2,1 
според статистичките податоци од Државниот завод за 
статистика на Република Македонија објавени пред две 
години од тековната година." 

Според став 2 од истиот член на Законот: „Правото 
од ставот 1 на овој член го остварува мајка, која е др-
жавјанин на Република Македонија со постојано место 
на живеење од најмалку три години во општините од 
ставот 1 на овој член.“ 

Ставот 3 од истиот член на Законот предвидува де-
ка: „Правото од ставот 1 на овој член го остварува мај-
ка која непосредно се грижи за детето за кое поднела 
барање, чии деца од предходниот ред на раѓање не се 
сместени во установа за социјална заштита, згрижувач-
ко семејство или не се дадени на посвојување и на која 
не и е одземено родителското право над децата од 
претходниот ред на раѓање.“  

Според став 4 од истиот член на Законот: „Правото 
од ставот 1 на овој член не може да се оствари ако мај-
ката во моментот на поднесувањето на барањето живее 
и работи во странство.“  

Ставот 5 од истиот член на Законот предвидува де-
ка: „Правото од ставот 1 на овој член во случај мајката 
да не е жива, да го напуштила детето, или од оправда-
ни причини да е спречена непосредно да се грижи за 
детето, правото наместо мајката може да го оствари 
таткото или старателот доколку ги исполнува условите 
од ставовите 1 и 4 на овој член.“ 
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Во став 6 од истиот член на Законот се определува 
дека :„Правото од ставот 1 на овој член ќе се остварува 
за второ, трето и четврто новородено дете од 1 јануари 
2009 година.“ 

5. Според член 8 став 1 алинеите 1, 3 и 8 од Уставот 
на Република Македонија: „Темелни вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија се основ-
ните слободи и права на човекот и граѓанинот призна-
ти во меѓународното право и утврдени со Уставот; вла-
деењето на правото; хуманизмот, социјалната правда и 
солидарноста.“  

Според член 9 од Уставот: „Граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата независ-
но од полот, расата, бојата на кожата, националното и 
социјалното потекло, политичкото и верското уверува-
ње, имотната и општествената положба“ (став 1); „Гра-
ѓаните пред Уставот и законите се еднакви“ (став 2). 

Според член 40 од Уставот: „Републиката му обез-
бедува посебна грижа и заштита на семејството“ (став 
1); „Родителите имаат право и должност да се грижат 
за издржување и воспитување на децата“ (став 3). 

Со член 41 од Уставот се определува дека: „Право 
на човекот е слободно да одлучува за создавање на де-
ца“ (став 1). „Републиката, заради усогласен економски 
и социјален развој, води хумана популациона полити-
ка“(став 2).  

Во член 42 став 1 од Уставот се предвидува дека: 
„Републиката посебно ги заштитува мајчинството, де-
цата и малолетните деца.“  

Според член 51 од Уставот: „Во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон“ (став 
1); „Секој е должен да ги почитува Уставот и законите“ 
(став 2). 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се, покрај другите, основните слободи и 
права признати во меѓународното право и утврдени со 
Уставот; владеењето на правото; хуманизмот, социјал-
ната правда и солидарноста (член 8 став 1 алинеите 1, 3 
и 8), при што граѓаните се еднакви во слободите и пра-
вата независно од полот, расата, бојата на кожата, на-
ционалното и социјалното потекло, политичкото и вер-
ското уверување, имотната и општествената положба 
(член 9 став 1) и таа еднаквост се обезбедува со Уста-
вот и со законите (член 9 став 2), така што законите мо-
раат да бидат во согласност со Уставот (член 51 став 1) 
и секој е должен нив да ги почитува (член 51 став 2). 
Во однос на децата овие начелни уставни одредби се 
поблиску разработени така што се определува дека чо-
векот има право слободно да одлучува за создавање на 
деца (член 41 став 1), во кој случај родителите имаат 
право и должност да се грижат за издржување и воспи-
тување на децата (член 40 став 3), а Републиката обез-
бедува посебна грижа и заштита на семејството (член 
40 став 1), посебна заштита на мајчинството, децата и 

на малолетните деца (член 42 став 1), а должна е да во-
ди и таква политика за населението во целата држава 
која ќе обезбеди нејзин усогласен економски и соција-
лен развој (член 41 став 2). Со други зборови, при обез-
бедувањето на посебната заштита на мајчинството и на 
децата, Републиката мора да определи, покрај другото, 
еднакви права за граѓаните од ист или различен пол. 

Со оглед на тоа што со наведените делови од ставо-
вите 1 и 2 на член 30-а од Законот се определува право-
то на родителски додаток за дете да го остваруваат са-
мо мајките кои се со место на живеење во општините 
во кои природниот прираст на населението е под 2.1 
промили, односно ова право да го остваруваат само ед-
на група мајки во рамките на определени општински 
граници или според територијален принцип, тие закон-
ски одредби не важат на целата територија на Републи-
ка Македонија, создаваат нееднаквост меѓу граѓаните 
на Република Македонија кои се во иста положба од-
носно имаат второ, трето и четврто дете, како и не се 
во функција на заштитата на мајчинството и на децата 
бидејќи не се однесуваат на сите мајки и деца во држа-
вата, Судот оцени дека наведените делови од законски-
те одредби не се во согласност со изнесените уставни 
одредби.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран 
Сулејманов. 

 
     У.бр.160/2008                           Претседател 
1 април 2009 година      на Уставниот суд на Република 

    Скопје                             Македонија, 
           д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

_____________ 
830. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
член 47 алинеја 3 и член 71 алинеја 2 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на сед-
ницата одржана на 1 април 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување на устав-

носта на член 30-а став 1 во делот: „Родителски дода-
ток за дете остварува мајка за своето второ, трето и че-
тврто живородено дете“, став 2 во делот: „Правото од 
ставот 1 на овој член го остварува мајка, која е држав-
јанин на Република Македонија“, ставовите 3, 4, 5 и 6 и 
на член 30-б од Законот за заштита на децата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2000, 
17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008 и 107/2008). 
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2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива на Исмет Фетаи од Гостивар, Здружението на 
граѓани „Граѓанско движење - Разбуди се“ од Скопје, 
Мерал Узеири Ферати, Флора Кадриу и Садие Илјази 
од Скопје, со Решение У.бр.160/2008 од 20 јануари 
2009 година поведе постапка за оценување на уставно-
ста на членовите 30-а и 30-б од Законот означен во точ-
ката 1 од ова решение, затоа што се постави прашање-
то за нивната согласност со Уставот на Република Ма-
кедонија. 

4. Судот на седницата утврди дека членот 30-а став 
1 од Законот за заштита на децата определува дека: 
"Родителски додаток за дете остварува мајка за своето 
второ, трето и четврто живородено дете, која е со ме-
сто на живеење во општини на Република Македонија 
со стапка на природен прираст на населението под 2,1 
според статистичките податоци од Државниот завод за 
статистика на Република Македонија објавени пред две 
години од тековната година." 

Според став 2 од истиот член на Законот: „Правото 
од ставот 1 на овој член го остварува мајка, која е др-
жавјанин на Република Македонија со постојано место 
на живеење од најмалку три години во општините од 
ставот 1 на овој член.“ 

Ставот 3 од истиот член на Законот предвидува де-
ка: „Правото од ставот 1 на овој член го остварува мај-
ка која непосредно се грижи за детето за кое поднела 
барање, чии деца од предходниот ред на раѓање не се 
сместени во установа за социјална заштита, згрижувач-
ко семејство или не се дадени на посвојување и на која 
не и е одземено родителското право над децата од 
претходниот ред на раѓање.“  

Според став 4 од истиот член на Законот: „Правото 
од ставот 1 на овој член не може да се оствари ако мај-
ката во моментот на поднесувањето на барањето живее 
и работи во странство.“  

Ставот 5 од истиот член на Законот предвидува де-
ка: „Правото од ставот 1 на овој член во случај мајката 
да не е жива, да го напуштила детето, или од оправда-
ни причини да е спречена непосредно да се грижи за 
детето, правото наместо мајката може да го оствари та-
ткото или старателот доколку ги исполнува условите 
од ставовите 1 и 4 на овој член.“ 

Во став 6 од истиот член на Законот се определува 
дека :„Правото од ставот 1 на овој член ќе се остварува 
за второ, трето и четврто новородено дете од 1 јануари 
2009 година.“ 

Според член 30-б став 1 од Законот: „Родителскиот 
додаток за второ дете од членот 30-а се исплатува ме-
сечно, за период од девет месеца, во висина од 30% од 
просечната плата исплатена по вработен во Република 
Македонија во претходната година.“ 

Во став 2 од истиот член на Законот се предвидува 
дека: „Родителскиот додаток за трето дете од членот 
30-а се исплатува месечно, за период од десет години, 
во висина од 50% од просечната плата исплатена по 
вработен во Република Македонија во претходната го-
дина.“ 

Ставот 3 од истиот член на Законот определува дека: 
„Родителскиот додаток за четврто дете од членот 30-а се 
исплатува месечно, за период од 15 години, во висина од 
70% од просечната плата исплатена по вработен во 
Република Македонија во претходната година.“ 

Според став 4 од истиот член на Законот: „Во слу-
чај мајката да роди четврто дете додека го остварува 
родителскиот додаток за трето дете, ќе остварува 
единствен родителски додаток месечно во висина од 
една просечна плата исплатена по вработен во Репуб-
лика Македонија во претходната година.“ 

Ставот 5 од истиот член на Законот предвидува де-
ка: „Во случај мајката да роди повеќе деца одеднаш 
(близнаци, тројка и повеќе) ќе остварува единствен ро-
дителски додаток во износ на повисокото право.“ 

5. Според член 8 став 1 алинеите 1, 3 и 8 од Уставот 
на Република Македонија: „Темелни вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија се основ-
ните слободи и права на човекот и граѓанинот призна-
ти во меѓународното право и утврдени со Уставот; вла-
деењето на правото; хуманизмот, социјалната правда и 
солидарноста.“  

Според член 9 од Уставот: „Граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата независ-
но од полот, расата, бојата на кожата, националното и 
социјалното потекло, политичкото и верското уверува-
ње, имотната и општествената положба“ (став 1); „Гра-
ѓаните пред Уставот и законите се еднакви“ (став 2). 

Според член 40 од Уставот: „Републиката му обез-
бедува посебна грижа и заштита на семејството“ (став 
1); „Родителите имаат право и должност да се грижат 
за издржување и воспитување на децата“ (став 3). 

Со член 41 од Уставот се определува дека: „Право 
на човекот е слободно да одлучува за создавање на де-
ца“ (став 1). „Републиката, заради усогласен економски 
и социјален развој, води хумана популациона полити-
ка“(став 2).  

Во член 42 став 1 од Уставот се предвидува дека: 
„Републиката посебно ги заштитува мајчинството, де-
цата и малолетните деца.“  

Според член 51 од Уставот: „Во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон“ (став 
1); „Секој е должен да ги почитува Уставот и законите“ 
(став 2). 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се, покрај другите, основните слободи и 
права признати во меѓународното право и утврдени со 
Уставот; владеењето на правото; хуманизмот, социјал-
ната правда и солидарноста (член 8 став 1 алинеите 1, 3 
и 8), при што граѓаните се еднакви во слободите и пра-
вата независно од полот, расата, бојата на кожата, на-
ционалното и социјалното потекло, политичкото и вер-
ското уверување, имотната и општествената положба 
(член 9 став 1) и таа еднаквост се обезбедува со Уста-



Стр. 36 - Бр. 46 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 април 2009 
 

вот и со законите (член 9 став 2), така што законите мо-
раат да бидат во согласност со Уставот (член 51 став 1) 
и секој е должен нив да ги почитува (член 51 став 2). 
Во однос на децата овие начелни уставни одредби се 
поблиску разработени така што се определува дека чо-
векот има право слободно да одлучува за создавање на 
деца (член 41 став 1), во кој случај родителите имаат 
право и должност да се грижат за издржување и воспи-
тување на децата (член 40 став 3), а Републиката обез-
бедува посебна грижа и заштита на семејството (член 
40 став 1), посебна заштита на мајчинството, децата и 
на малолетните деца (член 42 став 1), а должна е да во-
ди и таква политика за населението во целата држава 
која ќе обезбеди нејзин усогласен економски и соција-
лен развој (член 41 став 2). Со други зборови, при обез-
бедувањето на посебната заштита на мајчинството и на 
децата, Републиката мора да определи, покрај другото, 
еднакви права за граѓаните од ист или различен пол. 

Имајќи ги предвид изнесените уставни одредби, 
Судот оцени дека тие не се доведени во прашање со 
членот 30-а став 1 во делот: „Родителски додаток за де-
те остварува мајка за своето второ, трето и четврто но-
вородено дете“, став 2 во делот: „Правото од ставот 1 
на овој член го остварува мајка, која е државјанин на 
Република Македонија“, ставовите 3, 4, 5 и 6 и со чле-
нот 30-б во целина од Законот. Имено, од наведените 
законски одредби, гледани секоја посебно и сите заед-
но, произлегува дека со нив се обезбедува правото на 
родителски додаток за дете да се остварува на целата те-
риторија на Република Македонија, еднакво за сите гра-
ѓани на Република Македонија кои се во иста положба 
односно имаат второ, трето и четврто дете, како и дека 
се во функција на заштита на мајчинството и заштита на 
децата со оглед дека се однесуваат на сите мајки и деца 
во државата. Поради тоа, Судот оцени дека се исполнети 
условите за запирање на постапката предвидена во член 
47 алинеја 3 од Деловникот на Судот.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

7. Ова решение Судот го донесе во состав од пре-
тседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и суди-
ите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
   У.бр.160/2008-1                        Претседател  
1 април 2009 година      на Уставниот суд на Република 

   Скопје                            Македонија, 
           д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
831. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Јастребник – Оп-
штина Кочани. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

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

 
Бр. 09-5518/2  

2 април 2009 година                         Директор, 
        Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

______________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
832. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 
159/2008), Државниот завод за статистика го утврдува 
и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ  

НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2009 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари – март 2009 година, во од-
нос на просечните цени на мало во 2008 година изнесу-
ва -1,2%. 

 
                                      Директор, 
                            м-р Благица Новковска, с.р. 
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