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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1698. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 
2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕДИЦИНСКИ ТИМ 
ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА 
ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  

ЕУФОР “АЛТЕА” 
 
1. За учество во мировната операција на Европската 

унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР “Алтеа”, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија - 
медицински тим  (во натамошниот текст: Армијата), во 
состав од: 

- двајца лекари - офицери, 
- еден офицер за логистика,  
- четири болничари и возачи на санитетски возила - 

подофицери и  
- три медицински сестри - цивилни лица на служба 

во Армијата. 
2. Единицата на Армијата од точката 1 на оваа од-

лука се испраќа за период од шест месеца, сметано од 
почетокот на ноември 2007 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана, гориво и медицински материјали, на учес-
ниците во мировната операција од точката 1 на оваа 
одлука, ги обезбедува Република Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

   
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07 - 4465/1                           Претседател 

22 октомври 2007 година   на Собранието на Република 
       Скопје                              Македонија, 

                 Љубиша Георгиевски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1699. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 
и 67/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДО-
ТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА – ДОМОВИ  ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2008  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тации од Буџетот на Република Македонија за 2008 го-
дина за јавните установи за социјална заштита – домо-
ви за стари лица, по општини кои ги исполниле усло-
вите за пристап до блок дотациите за финансирање на 
пренесените надлежности. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2008 
година во Раздел 15020-Социјална заштита, програма 
А, потпрограма А2-Пренос на надлежности на општи-
ните, ќе се врши финансирање за дејноста социјална 
заштита – домови за стари лица. 

 
Член 3 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следните критериуми: 

- бројот на сместени лица, корисници на социјална 
услуга; 

- трошок односно цена по корисник; 
- трошоци за тековно и капитално одржување на 

објектот на установата, вклучително и должината на 
период на греење во установата и  

- бројот на вработени земајќи ја во предвид и теков-
ната декомпресија на плати. 

 
Член 4 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следната форумила: 

БД = П + ТК + ТКО 
БД – блок дотација за социјална заштита – домови 

за стари лица за општина 
П – плати, наемнини и надоместоци за вработените 

во дејноста социјална заштита – домот за стари лица во 
општината вклучувајќи ја и тековната декомпресија на 
плати 
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ТК – трошок за сместување на социјални корисни-
ци во домот за стари лица во општината 

ТКО – трошок за тековно и капитално одржување 
на објектите, вклучително и должината на период на 
греење во установата, според проектираниот број на 
корисници. 

 
Член 5 

Средствата за блок дотации за јавните установи за 
социјална заштита – домови за стари лица, се насочува-
ат во општините каде што е седиштето на установата 
од Буџетот на Република Македонија преку Мини-
стерството за труд и социјална политика, квартално 
или во динамика договорена со Министерството за фи-
нансии. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 01.01.2008 година. 

 
   Бр. 19-6246/1                 Заменик на претседателот 

16 октомври 2007 година       на Владата на Република 
              Скопје                        Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1700. 

Врз основа на член 45, став 2, алинеја 2 од Законот 
за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 
96/04 и 67/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.10.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕН-
СКИТЕ ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

утврдување на критериумите за распределба на намен-
ските дотации за основното образование по општини за 
2008 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 
2008 година во Раздел 160.01, програма А2 - пренесу-
вање на надлежностите на единиците на локалната са-
моуправа, ќе се врши финансирање на дејноста основ-
но образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 на оваа уредба на-
менски се распределуваат на општините на кои им се 
пренесени основачките права на основните училишта 
согласно Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 55/05, 
81/05, 113/05, 35/06, 70/06 и 51/07). 
 

Член 4 
Критериуми за распределба на наменските дота-

ции во основно образование се: основна сума за оп-
штина, број на ученици во основно образование во 
општината, густина на население во општината. Во 
распределбата ќе се користи и механизам на прагови 
(долен и горен праг). 

Член 5 
Распределба на средствата од наменската дотација 

за основно образование е според формулата: 
 
НДОо = О + ПУо х С 
 
Пуо=Уо+(Уо Кг) 
С=[ВНД-(41 х О)] / ПУ 
 
НДОо - Наменска дотација за основно образование 

за општина 
О - Основна сума по општина 
Уо - Вкупен број на учесници во општина 
ПУ - Пондерирани ученици (вкупно) 
ПУо - Пондерирани ученици во општината 
С - Стандард (износ) по ученик 
Кг - Коефициент (пондер) за густина на население 

на општина: 
до 20 жители на км2 - (1.4) 
од 20 до 35 жители на км2 - (0.8) 
од 35 до 70 жители на км2 - (0.6). 
 

Член 6 
Средствата определени како наменски дотации се 

користат за: стоки и други услуги (комуналии, греење, 
електрична енергија, комуникации и транспорт, канце-
лариски материјали, алат и ситен инвентар, средства за 
одржување хигиена, весници и списанија, тековно одр-
жување, други договорни услуги, други оперативни 
расходи, исхрана и сместување на ученици во ученич-
ки интернати и дом - семејство и превоз на ученици од 
основното образование). 

 
Член 7 

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат 
по општини од Буџетот на Република Македонија, пре-
ку Министерството за образование и наука, квартално 
или по динамика во договор со Министерството за фи-
нансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2008 година. 

 
         Бр. 19-6490/1                  Претседател на Владата 
21 октомври 2007 година      на Република Македонија, 

      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

1701. 
Врз основа на член 45, став 2, алинеја 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 
96/04 и 67/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.10.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕН-
СКИТЕ ДОТАЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ ПО ОПШТИНИ И ГРАДОТ СКОПЈЕ  
ЗА 2008 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за 
утврдување на критериуми за распределба на намен-
ските дотации за средното образование по општини и 
Градот Скопје за 2008 година. 
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Член 2 
Согласно Буџетот на Република Македонија за 

2008 година во Раздел 160.01, програма А2 - пренесу-
вање на надлежностите на единиците на локалната са-
моуправа, ќе се врши финансирање на дејноста сред-
но образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 на оваа уредба на-
менски се распределуваат на општините и Градот 
Скопје, на кои им се пренесени основачките права на 
средните училишта согласно Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07 и 49/07). 
 

Член 4 
Критериуми за распределба на наменските дотации 

за средното образование по општини и Градот Скопје 
се: основна сума по општина, бројот на ученици во оп-
штината и број на ученици во гимназиско образование. 

 
Член 5 

Распределба на средствата од наменската дотација 
за средно образование е според формулата: 

 
НДСо=О + ПУо х С 
 
Пуо=Уо+(Уг х Кг) 
С=[ВНД-(12 х О)] / ПУ 
 
НДСо - Наменска дотација за средно образование 

за општина 
О - Основна сума по општина 
Уо - Вкупен број на учесници во општина 
ПУ - Пондерирани ученици (вкупно) 
ПУо - Пондерирани ученици во општината 
С - Стандард (износ) по ученик 
Уг - Ученици во гимназиско образование 
Кг - Коефициент (пондер) за гимназиско образова-

ние (0.5). 
 

Член 6 
Средствата определени како наменски дотации се 

користат за работа на средните училишта и тоа за: сто-
ки и други услуги (комунални, греење, електрична 
енергија, комуникации и транспорт, канцелариски ма-
теријали, алат и ситен инвентар, средства за одржува-
ње хигиена, тековно одржување, други договорни ус-
луги и други оперативни расходи). 

 
Член 7 

Средствата за наменски дотации за средните учили-
шта ќе се насочуваат по општини и градот Скопје од 
Буџетот на Република Македонија, преку Министерс-
твото за образование и наука, квартално или по дина-
мика во договор со Министерството за финансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2008 
година. 

 
         Бр. 19-6492/1                  Претседател на Владата 
21 октомври 2007 година      на Република Македонија, 

      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

1702. 
Врз основа на член 118 став 1 од Законот за судови-

те („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.10.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВООРУЖУВАЊЕТО И ОПРЕМАТА  
НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се утврдува вооружувањето и опре-
мата на припадниците на судската полиција. 

 
Член 2 

Вооружувањето на припадниците на судската поли-
ција се состои од: оружје (пиштол, автоматска пушка и 
муниција) и соодветни хемиски средства (солзавец). 

 
Член 3 

Посебната опрема на припадниците на судската по-
лиција се состои од: заштитна опрема (заштитен град-
ник и маска), посебни средства (гумена палка, „лиси-
ци“), средства за одржување на врски (радиостаници) и 
средства за давање знаци на предупредување (свирче, 
батериска ламба, мегафон). 

Покрај посебната опрема од став 1 на овој член, 
припадниците на судската полиција по потреба, се 
опремени и со: опрема за одржување на јавниот ред и 
мир (ограда за запречување, видео опрема, фотоапара-
ти и превозни средства, телеграфски, телефонски и ра-
дио-врски) и контрадиверзантска опрема.  

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за вооружувањето и 
опремата на судската полиција („Службен весник на 
Република Македонија – Посебен службен весник“ бр. 
11/96). 

 
Член 5 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
   Бр. 19-6408/1                Заменик на претседателот 

16 октомври 2007 година      на Владата на Република 
              Скопје                   Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1703. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 
115/07) и член 62, став 3 од Законот за електронските 
комуникации („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 13/05, 14/07 и 55/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.10.2007 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ 
ИЗНОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИО-
ФРЕКВЕНЦИИТЕ КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕ-
СТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ 
МРЕЖИ И УСЛУГИ ОД ТРЕТАТА  ГЕНЕРАЦИЈА  (3G) 

 
Член 1 

Се дава согласност на почетниот износ на пазарната 
вредност на радиофреквенциите, предложен од страна 
на Агенцијата за електронски комуникации, како едно-
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кратен надоместок за добивање на одобрение за кори-
стење на радиофреквенции за обезбедување на јавни 
мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата ге-
нерација (3G) според стандардот IMT-2000/UMTS во 
Република Македонија од следните радиофреквенци-
ски опсези: 

- 2x15 MHz: A1 (1920-1935 MHz) и A1 (2110-2170 
MHz) UMTS FDD и  

- 5MHZ а (1900-1905 MHz) UMTS TDD. 
 

Член 2 
Почетниот износ на пазарната вредност на радио-

фреквенциите од член 1 на оваа одлука изнесува 
10.000.000 евра. 

 
Член 3  

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

 
         Бр. 19-6586/1                    Претседател на Владата 
21 октомври 2007 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1704. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 
65/06 и 5/07), а во врска со член 34 ставовите 1 и 2 од 
Законот за установите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 32/05 и 120/05), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6.10.2007 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПОДЕЛБА НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА 
УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за поделба на Јавната здравствена 

установа Универзитетски клинички центар – Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
102/07 и 107/07) во членот 8 став 1 зборовите: „и дија-
бетологијата“ се бришат. 

 
Член 2 

Во членот 9, став 1 по зборот „ендокринологијата“ 
се додаваат зборовите: „и дијабетологијата“. 

 
Член 3 

Во членот 36 по став 1 се додава нов став 2, кој гла-
си: 

„Постапките пред надлежните судови и други орга-
ни од Јавната здравствена установа Универзитетски 
клинички центар – Скопје ги презема и продолжува да 
ги води јавната установа од членот 32 на оваа одлука.“ 

 
Член 4 

По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи: 
 

„Член 38-а 
Постапките за јавни набавки започнати од Јавната 

здравствена установа Универзитетски клинички центар 
– Скопје до денот на уписот на јавната установа од 
членот 32 од оваа одлука во Централниот регистар на 
Република Македонија, ќе се спроведат од страна на 

постојните комисии за јавни набавки формирани од 
Јавната здравствена установа Универзитетски клинич-
ки центар – Скопје.  

Одлуките за избор на најповолен понудувач, склу-
чувањето на договорите со избраните најповолни пону-
дувачи и регистарот за извршените набавки ќе ги пот-
пише вршителот на должноста директор на јавната 
установа од членот 32 на оваа одлука. 

Испораката на предметот на набавката до јавните 
здравствени установи од членот 1 на оваа одлука ќе го 
врши јавната установа од членот 32 од оваа одлука, 
согласно претходно утврдената динамика со јавните 
здравствени установи од членот 1 на оваа одлука и 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 
реализација на набавката. 

Наплатата на средства од побарувањата и плаќање-
то на обврските што се предмет на набавката од став 3 
на оваа одлука ќе го врши јавната установа од членот 
32 од оваа одлука во согласност со Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија.“ 

 
Член 5 

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

 
   Бр. 19-5741/1                  Претседател на Владата 

6 октомври 2007 година        на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1705. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9 октомври 2007 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КАЗНЕНО-
ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО 

ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 
 
1. За директор на Казнено-поправен дом Идризово 

со Отворено одделение во Велес се именува Миле 
Младеновски, дипломиран педагог. 

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

 
  Бр. 33-6323/2              Заменик на претседателот 

9 октомври 2007 година         на Владата на Република 
             Скопје                     Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1706. 

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 21.10.2007 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 
игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ се 
издава на Друштвото за спортски активности “Бундес 
Спорт Бет“ ДОО Скопје, за време до 3 (три) години. 
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2. Приредувањето на посебната игра на среќа -  
„Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во 
деловната просторија што се наоѓа на ул. „Наум Нау-
мовски Борче“ бр. 61 во Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, кои 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија што се применува на денот на упла-
тата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на 
оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до 
Министерството 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. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценца-
та од точка 3, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. 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 надоместо-
кот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, али-
неја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-6528/1               Претседател на Владата 

21 октомври 2007 година      на Република Македонија, 
             Скопје         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1707. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21.10.2007 година, донесе 

 
Д Е Л О В  Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБО-
ТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 

5/07,15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07 и 116/07), во чле-
нот 68, став 1, по точката 6 се додава нова точка 7, која 
гласи: 
˝(7)Секретаријатот за спроведување на Рамковниот 

договор материјалите кои се во функција на спроведу-
вањето на Рамковниот договор. ״ 

Точката 7) станува точка 8). 
 

Член 2 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр.19-6985/1              Претседател на Владата  

21 октомври 2007 година  на Република Македонија, 
        Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ  
РАБОТИ 

1708. 
Врз основа на член 13 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за личната карта (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 19/2007), мини-
стерот за внатрешни работи донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБ-
РАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ЛИЧНАТА КАРТА,  ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДА-
ТА ЗА ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЧНАТА КАРТА, ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЧНА-
ТА КАРТА, ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА-
МЕНА НА ЛИЧНАТА КАРТА И ЗА НАЧИНОТ 
НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ  

ЛИЧНИ КАРТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за образецот на барањето за изда-

вање на личната карта, образецот на потврдата за под-
несено барање за издавање на личната карта, образецот 
на личната карта, постапката за издавање и замена на 
личната карта и за начинот на водење на евиденција за 
издадените лични карти (,,Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.116/07), образецот број 2 се замену-
ва со нов образец број 2, кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 2 

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

 
Бр.13.1-65200/1                           Министер 

15 октомври 2007 година        за внатрешни работи, 
       Скопје                   м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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1709. 
Врз основа на член 417 алинеја 1 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата (,,Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.54/07), министерот 
за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗНАЦИТЕ ШТО НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СООБ-
РАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ИМ ГИ ДАВААТ УНИ-
ФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ НА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат знаците што на 
учесниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат 
униформираните полициски службеници на Мини-
стерството за внатрешни работи, со раце и со положба-
та на телото, звучни знаци и светлосни знаци. 

 
Член 2 

Знаците што униформираните полициски службе-
ници ги даваат со раце и со положбата на телото, за 
учесниците во сообраќајот ги имаат следните значења: 

1. рака подигната вертикално со отворена дланка - 
значи запирање на сите возила.  

Ако знакот е даден на раскрсница, за возилата зна-
чи забрана на поминување, освен за оние возила што 
во моментот кога униформираниот полициски службе-
ник ќе ја подигне раката, не можат на безбеден начин 
да се запрат.  

Ако знакот е даден на раскрсница, за пешаците зна-
чи забрана да го преминуваат коловозот.  

Ако знакот е даден на отворен пат,  тој го има наве-
деното значење само кога униформираниот полициски 
службеник се наоѓа на коловозот  (Слика бр. 1); 

2. рака хоризонтално испружена со отворена дланка 
- значи забрана на поминување за сите учесници во со-
обраќајот чија насока на движење ја сече насоката на 
испружената рака (Слика бр. 2); 

3. бавно мавтање со хоризонтално странично ис-
пружена рака во правец горе-долу со отворена дланка 
свртена надолу - значи возачот во чија насока се дава 
овој знак треба да ја намали брзината на движењето на 
возилото (Слика бр. 3); 

4. хоризонтално испружена рака со отворена дланка 
и кружно движење на подлактицата и дланката оддес-
но налево - значи дека возачот во чија насока се дава 
овој знак треба да го забрза движењето на возилото 
(Слика бр. 4); 

5. хоризонтално странично испружена рака со отво-
рена дланка насочена кон определено возило - значи 
дека возачот на тоа возило треба да го запре возилото 
со кое управува (Слика бр. 5); 

6. тело во стоечки став или тело во истиот став со 
раце хоризонтално странично испружени  - значи дека 
возилата што доаѓаат од правецот во кој е свртен грбот 
односно градите на униформираниот полициски слу-
женик требаат да запрат, а дека возилата кои доаѓаат 
од бочните страни на тоа лице имаат право на помину-
вање (Слика бр. 6). 

Кога сообраќајот е запрен со знаците со кои им се 
наредува запирање на возилата на одделни учесници во 
сообраќајот, униформираниот полициски службеник  
може на други учесници да даде знак да го забрзаат 
движењето на своето возило, ако со тоа се обезбедува 
побрзо одвивање на сообраќајот. 

Знаците со кои се наредува намалување на брзината 
на движењето, забрзување на движењето и запирање на 
определено возило, униформираните полициски служ-
беници  можат да ги даваат и од возило. 

Сликите од бр. 1 до бр. 6 се дадени во Прилогот 
број 1 Знаци што униформираните полициски службе-
ници ги даваат со раце и со положбата на телото за 
учесниците во сообраќајот кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

Ако униформиран полициски службеник го регу-
лира сообраќајот на раскрсница, знаците со кои се 
наредува запирање на сите возила и забрана на ми-
нувањето за определени учесници во сообраќајот, 
може да ги дава само ако се наоѓа во средиштето на 
раскрсницата. 

Ако на една раскрсница се наоѓаат  повеќе унифор-
мирани полициски службеници кои помагаат во регу-
лирањето на сообраќајот, знаците што ги даваат тие ли-
ца требаат да бидат усогласени со знаците што ги дава 
униформираниот полициски службеник, кој се наоѓа во 
средиштето на раскрсницата. 

По исклучок од став 1 на овој член, ако со тоа пое-
фикасно би се регулирал сообраќајот, знаците од член 
2 став 1 точки 1, 2 и 6 на овој правилник, може да ги 
дава и униформиран полициски службеник, кој се нао-
ѓа на коловозот на раскрсницата, под услов истиот да 
може лесно да се забележи од страна на сите учесници 
во сообраќајот на кои им се наменети знаците. 

Ако на раскрсницата се наоѓаат повеќе униформи-
рани полициски службеници, знаците што ги даваат 
тие лица треба меѓусебно да бидат усогласени. 

 
Член 4 

За давање знаци со кои се наредува запирање, за-
брана на минување, намалување и забрзување на дви-
жењето на возилата, униформираниот полициски служ-
беник може да употребува табличка за регулирање на 
сообраќајот. 

Табличката за регулирање на сообраќајот има фор-
ма на круг со пречник од најмалку 12 цм. Основата на 
табличката е во бела боја, со црвен раб со широчина 
најмалку 2 цм. Во средината на табличката е испишан 
зборот ,,СТОП-ПОЛИЦИЈА”.(Прилог бр. 2 Табличка за 
регулирање на сообраќајот). 

Табличката за регулирање на сообраќајот треба да 
биде превлечена со рефлектирачка материја. 

Прилогот број 2 е составен дел на овој правилник. 
 

Член 5 
Звучните знаци се даваат со посебен уред за давање 

на звучни знаци на моторното возило или со свирка 
(пишталка). 

Звучните знаци кои се даваат со посебен уред на 
моторното возило се состојат од голем број на тонови 
со различна висина, интензитет и динамика (звук на за-
вивање). 

 
Член 6 

Звучните знаци што се даваат со посебен уред за 
давање на звучни знаци на моторното возило се упо-
требуваат само во комбинација со светлосни знаци од 
член 9 став 1 на овој правилник и имаат значење на со-
одветниот светлосен знак што се дава. 
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Звучните знаци со свирка (пишталка) се применува-
ат само во комбинација со знаците што се даваат со ра-
це и тоа само кога униформираниот полициски службе-
ник се наоѓа надвор од возилото. 

 
Член 7 

Звучните знаци што ги даваат униформираните по-
лициски службеници со свирка (пишталка) ги имаат 
следните значења: 

1. еден краток свиреж (пиштење) - значи повик на 
учесниците во сообраќајот кога ќе го чујат да го свртат 
вниманието кон униформираниот полициски службе-
ник, кој со помош на одреден друг знак ќе изрази опре-
делено барање; 

2. повеќе последователни кратки свирежи (пиште-
ња) - значи дека некој од учесниците во сообраќајот 
постапил спротивно на барањето изразено со помош на 
дадениот друг знак, на правилата на сообраќајот или на 
поставените сообраќајни знаци; 

3. еден долг свиреж (пиштење) -  со вертикално по-
дигната рака значи внимание и  задолжително запира-
ње за сите учесници во сообраќајот. 

Звучниот знак од точка 1 став 1 на овој член се дава 
само при регулирањето на сообраќајот на раскрсници. 

Ако звучниот знак се состои од повеќе последова-
телни пиштења, сите учесници во сообраќајот што ќе 
го чујат ваквиот знак треба со набљудување на уни-
формираниот полициски службеник да видат дали тој 
знак се однесува на нив. Напоредно со давањето на тој 
знак, униформираниот полициски службеник треба да 
покаже на кој учесник во сообраќајот дадениот знак се 
однесува и што тој треба да стори. 

 
Член 8 

Во вршењето на контрола и регулирање на сообра-
ќајот, униформираните полициски службеници  можат 
да даваат светлосни знаци. 

Светлосни знаци се даваат со посебни уреди за да-
вање на светлосни знаци на моторното возило или со 
средства што рачно се користат  (батериска ламба, фе-
нер, светлечка ,,стоп-таблица” ). 

Светлечката ,,стоп таблица” има облик на круг од 
19,5 цм, со црвен раб широк 3 цм, чија основа на пред-
ната страна и на задната страна е во бела боја, а на сре-
дината на предната страна се наоѓа светлосно тело со 
црвена боја во кружен облик од 10 цм, а на средината 
на задната страна со црни букви е испишан зборот 
,,СТОП-ПОЛИЦИЈА”. (Прилог бр. 3 - Светлечка стоп 
таблица). 

Светлечката ,,стоп-таблица” има држач и истата е 
пресечена со рефлектирачка материја. 

Прилогот број 3 е составен дел на овој правилник. 
 

Член 9 
Светлосните знаци што се даваат со посебни уреди 

за давање на светлосни знаци на моторното возило ги 
имаат следните значења: 

1. две трепкави светла, од кои едно во сина боја на 
десната страна, а другото во црвена боја на левата 
страна на возилото, значат дека возачот кога ќе ги 
сретне моторните возила што се под придружба, или 
кога ќе го престигнуваат тие возила, треба да го запре  
возилото, а ноќе наместо долги светла да употреби со-
борени светла за осветлување на патот, како и строго 
да се придржува кон наредбите што му ги даваат лица-
та од придружбата, а движењето да го продолжи дури 
откако сите возила под придружба ќе поминат, и да им 
го отстапи првенството на минување на тие возила и да 
не ги престигнува истите. 

Светлосниот знак за пешаците од став 1 точка 1 на 
овој член значи заради пропуштање на тие моторни во-
зила да се тргнат од коловозот. 

2. две трепкави или ротациони светла во сина боја 
на возилото кое обезбедува минување на едно возило 
или на колона возила кои се движат зад него значат де-
ка возачот треба  да обрне внимание и на возилата на 
кои им се обезбедува минување, да ги пропушти и по 
потреба, да го запре своето возило додека не поминат 
тоа возило или колоната на возилата; 

3. едно трепкаво или ротационо светло во сина боја 
на возилото со право на првенство на минување значи 
дека возачот што ќе го види тоа светло, освен за воза-
чот на возило под придружба, да му отстапи првенство 
на поминување на возилото од кое се дава тој знак и по 
потреба, да го запре своето возило додека тоа возило 
не помине, а за пешаците значи дека заради пропушта-
ње на тоа возило треба да се тргнат од коловозот. 

Светлосните знаци од став 1 точки од 1 до 3 на овој 
член се поставуваат така што да се видливи за сите 
учесници во сообраќајот на кои тие им се наменети. 

 
Член 10 

Светлосниот знак што се дава со средства што се 
користат рачно (батериска ламба, фенер, светлечка 
,,стоп-таблица”) е со постојано црвено светло, со кое 
униформираниот полициски службеник мавта верти-
кално на надолжната оска на патот. Тој знак значи дека  
возачот треба да го запре возилото што се движи на де-
лот од патот на кој  се дава тој светлосен знак. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за знаците 
што на учесниците во сообраќајот на патиштата им ги 
даваат овластените лица (,,Службен лист на СФРЈ” бр. 
28/89). 

 
Член 12 

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

 
Бр. 13.1-65198/1                        Министер  

15 октомври 2007 година       за внатрешни работи, 
        Скопје                  м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
1710. 

Врз основа на член 68 став (7) од Законот за живот-
на средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 
24/07), министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА И НАЧИНОТ НА 
НЕЈЗИНАТА РАБОТА, ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ 
НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ И НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИСТА-
ТА НА ЕКСПЕРТИ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА  НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И НАЧИНОТ НА СТЕК-
НУВАЊЕ И ГУБЕЊЕ НА СТАТУС НА ЕКСПЕРТ ЗА 
СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИ-
НА, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВКЛУ-
ЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ  ОД ЛИСТАТА  НА 

ЕКСПЕРТИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

 
Со овој правилник се пропишува составот на коми-

сијата и начинот на нејзината работа, програмата и на-
чинот на полагање на стручниот испит, висината на на-
доместокот за полагање на стручниот испит и надоме-
стокот за воспоставување и одржување на Листата на 
експерти за стратегиска оцена на животната средина, 
начинот на стекнување и губење на статус на експерт 
за оцена на влијанието на проектот врз животната сре-
дина, како и начинот на вклучување и исклучување од 
Листата на експерти. 

Член 2 
Дефиниции 

 
Одделни поими употребени во овој Правилник го 

имаат следното значење: 
1. Експерт за стратегиска оцена на животната 

средина е физичко лице кое поседува потврда со која 
се докажува дека го положил испитот за  стратегиска 
оцена на животната средина и кој поседува потврда де-
ка е ставен на Листата на експерти за стратегиска оце-
на на животната средина, што ја одржува органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина. 

2. Професионално знаење за стратегиска оцена 
на животната средина претставува потврдено знаење 
што се докажува со постоење на потврда дека физичко-
то лице го положил испитот за стратегиска оцена на 
животната средина  

3. Листа на експерти за стратегиска оцена на 
животната средина е ажуриран список на физички ли-
ца - експерти за стратегиска оцена на животната среди-
на, што ја одржува органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животната средина (во 
понатамошниот текст:Листа на експерти). 

 
II. СОСТАВ НА КОМИСИЈАТА И НАЧИНОТ НА 

НЕЈЗИНА РАБОТА 
 

Член 3 
Комисија за полагање на испит за стратегиска  

оцена на животната средина 
 
(1) Стручниот испит за стратегиска оцена на живот-

ната средина се полага пред Комисија за полагање на 
испит за  стратегиска оцена на животната средина (во 
понатамошниот текст: Комисија).   

(2) Комисија се формира во состав од: 
- тројца претставници од органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на животната 
средина и нивни заменици; 

- еден претставник од органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на здравството и не-
гов заменик член; и 

- еден член - истакнат експерт од областа на живот-
ната средина и негов заменик член.  

(3) Членовите на Комисијата и нивните заменици се 
именуваат со мандат од две години.  

(4) Членовите на Комисијата и нивните заменици 
можат да се именуваат за членови на испитна комисија 
најмногу два пати едно подруго.  

 (5) Членовите на Комисијата од своите редови из-
бираат претседател и заменик претседател, со мандат 
од една година. 

(6) Комисијата одлучува со мнозинство гласови.  
(7) Кога член на Комисијата е спречен да присуству-

ва на работата на Комисија, за тоа и за причините заради 
кои е спречен да присуствува, го известува претседате-
лот на Комисијата. 

(8) Во случајот од став (7) од овој член, претседате-
лот на Комисијата го повикува на работата на Комиси-
јата  да присуствува заменикот член, при што треба да 
води сметка секогаш во работата на Комисијата да има 
најмалку еден преставник од органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина и од органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на здравството.  

(9) За својата работа,  Комисијата води записник. 
(10) Kомисијата донесува Деловник за својата ра-

бота. 
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(11) Административно техничките работи на Коми-
сијата ги врши органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на животната средина. 

(12) Комисијата, може да донесе технички упатства 
за спроведувањето на испитот.  

 
III. ПРОГРАМА И НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ  

НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
 

Член 4 
Програма за полагање на испит 

 
(1) Стручниот испит за стратегиска оцена на живот-

ната средина се полага според Програма за полагање 
на испит, која е дадена во прилог и е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Програмата од став (1) на овој член се објавува 
на веб страната на органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животната средина и се 
ажурира најмалку еднаш годишно. 

 
Член 5 

Барање за полагање на стручен испит 
 
(1) Кандидатот кој има намера да полага стручен 

испит за стратегиска оцена на животната средина (во 
понатамошниот текст: испит), и да биде вклучен на Ли-
стата на експерти поднесува барање до органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина . 

(2) Кон барањето кандидатот ги приложува следни-
те документи: 

1. Доказ за завршено високо образование; 
2. Доказ за работното искуство; 
3. Лична изјава за намерата за полагање на испит 

или/и за ставање на листата, во која ја посочува својата 
специфична област на делување, демонстрира како ги 
задоволува бараните услови за ставање на листа. Лич-
ната изјава треба да биде напишата на А4 формат со не 
повеќе од 3.000 карактери или 2 страни; 

4. Портфолио за својата работа во кое ќе ги прика-
же најрелевнантните активности спроведени во обла-
ста на заштитата на животната средина и стратегиска 
оцена на животната средина. Портфолиото ќе биде на-
пишано во А4 формат со не повеќе од 6.500 карактери 
или 4 страни; 

5. Најмалку една затворена препорака за личните и 
професионалните особини на физичкото лице подноси-
тел на барањето;  

6. Сопствена биографија; 
7. Уплатница од 3.000 ден.  
(3) Барањето со приложените документи физичкото 

лице го доставува во затворен коверт на кој пишува: 
“Барање за полагање на испит за стратегиска оцена на 
животната средина” и посебна назнака “не отворај”. 

 
Член 6 

Организирање на испит 
 
(1) Комисијата организира полагање на испит до-

колку се поднесени најмалку пет барања за полагање 
на испит за стратегиска оцена на животната средина.  

(2) Испитот се спроведува два пати годишно во за-
висност од бројот на пријавени кандидати. 

 
Член 7 

Содржина на испитот 
 
(1) Полагањето  на испитот се состои во два дела: 
- Прв дел - полагање на писмен испит; и 

- Втор дел - полагање на усмен испит. 
(2) Писмениот испит се состои во два дела и тоа: 
- одговарање на прашања во писмена форма; и 
- анализа на случај.  
(3) Прашањата од писмениот испит од став (2) али-

неја 1 од овој член се во распон најмалку 25, а најмногу 
40 прашања по број. 

(4) Усмениот и писмениот дел се водат на македон-
ски јазик, со кирилично писмо, освен во случаите од 
член 21 од овој правилник. 

 
Член 8 

Полагање на писмен испит 
 
(1) Физичкото лице подносител на барањето за по-

лагање на стручниот испит за стратегиска оцена на жи-
вотната средина (во понатамошниот текст: кандидатот) 
се повикува да го полага писмениот испит најмалку 30 
дена пред денот на одржувањето на усмениот испит. 

(2) Повикот од став (1) од овој член се врши преку 
оглас во кој се наведува точниот датум и место на одр-
жување на полагањето на испитот, а се објавува: 

- во најмалку два дневни весника и 
- на интернет страната на органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на животната 
средина. 

       
Член 9 

Анализа на случај 
 
Анализата на случај од член 7 став (2) алинеја 2 од 

овој правилник се состои од: 
- краток опис на случај со предложени алтернативи, 

кој кандидатот го анализира од аспект на предложени-
те алтернативи, местоположбата на проектот, економ-
ската состојба и инволвираните страни, и  

- подготовка на решение во вид на предлог одлука 
за случајот. 

  
Член 10 

Усмен испит 
 
(1) Усмениот испит се закажува најмалку 7 дена, а 

најдоцна во рок од 15 дена по одржувањето на писме-
ниот испит. Усмениот испит се закажува на денот на 
одржувањето на писмениот испит. 

(2) Усмениот испит се состои во: 
- презентација на кандидатот, 
- поставување прашања и  
- одговарање на прашања. 
 

Член 11 
Презентација 

 
(1) Одржувањето на презентацијата се врши од 

страна на  кандидатот, во која тој го искажува неговото 
професионално искуство и објаснување на анализата 
на случајот и причините за предложеното решение од 
писмениот испит. Презентацијата се врши во траење од 
најмногу 30 минути, за која може да се употребуваат 
помошни технички средства.  

(2) Потребата од обезбедување на технички средс-
тва за презентирање од став (1) од овој член кандида-
тот, треба да ја најави кај Комисијата најмалку три де-
на пред одржувањето на усмениот испит.  

(3) Комисијата обезбедува помошни технички 
средства и тоа: графоскоп, ЛЦД проектор и персонален 
компјутер.  
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Член 12 
Одговор на прашања 

 
Членовите на Комисијата, поставуваат прашања до 

кандидатот, во врска со презентацијата од член 11 од 
овој правилник.   

 
Член 13 

Подготовка на прашањата за писмениот испит 
 
(1) Прашањата за писмениот дел на испитот и за 

оцената на случајот се подготвуваат од страна на пре-
тседателот на Комисијата, за секој испит одделно. Чле-
новите на Комисијата до претседателот на Комисија 
предлагаат прашања кои ќе бидат поставени на испи-
тот.  

(2) Прашањата се подготвуваат еден ден пред одр-
жувањето на испитот и истите се од доверлив карактер.  

 
Член 14 

Оцена на поднесените документи 
 
(1) Пред  започнување на писмениот испит, Коми-

сијата, во присуство на кандидатите, ги отвара ковер-
тите добиени од кандидатите и ја проверува нивната 
веродостојност. Доколку Комисијата утврди дека до-
ставената документација не е потполна, за тоа веднаш 
го известува кандидатот и го задолжува во определен 
рок, пред одржувањето на усменит испит, да ги комп-
летира и достави бараните документи.  

(2) Рокот од став (1) од овој член не може да биде 
подолг од 7 денa.  

(3) Доколку кандидатот не постапил согласно ука-
жувањето на Комисија од став (1) од овој член, или не 
ја доставил бараната информација во определениот 
рок, се смета дека се откажал од своето барање.  

 
Член 15 

Оцена за положен испит 
 
(1) Оцената на знаењето се врши со добивање на 

оцена во форма на “положил” и “неположил” за писме-
ниот и усниот дел посебно. 

(2) Услов за полагање на усмен испит е кандидатот 
да го положил писмениот дел од испитот. 

(3) Кандидатот ќе биде ставен на листата на експер-
ти само ако има добиено оцена “положил” за испитот.  

(4) Кандидатот кој добил оцена “неположил” може 
да го полага испитот најкасно една година од денот ко-
га ја добил оцената.  

 
Член 16 

Добивање на оцена за писмениот дел од испитот 
 
(1) Оцена положил за писмениот дел од испитот се 

добива ако кандидатот одговорил точно на најмалку 
65% од вкупниот број на прашања и добил оцена “по-
ложил” од најмалку три члена од Комисијата при оцена 
на одговорот за анализа на случајот.  

(2) Оцената „положил” за анализа на случајот чле-
новите ја даваат усно на состанокот на Комисијата.  

 
Член 17 

Добивање на оцена за усмениот дел од испитот 
 
(1) Членовите на Комисијата, веднаш по завршува-

њето на усмениот дел од испитот, за усмениот дел од 
испитот го оценуваат секој кандидат одделно, во при-
суство на кандидатот.  

(2) Оцената се запишува на посебно заверен обра-
зец од органот на државната управа надлежен за рабо-
тите од областа на животната средина и претседателот 
на Комисијата, кој се става во затворен коверт, на кој 
стои името на кандидатот.  

(3) Ковертот се дава на Претседателот на Комисија-
та, кој откако ќе ги добие сите коверти од членовите на 
Комисијата, ги отвара и ги соопштува поедниечните 
оцени на секој член.  

(4) Конечната оцена ја соопштува претседателот на 
Комисијата, во присуство на кандидатот.  

(5) Кандидатот се смета дека го положил усмениот 
дел од испитот, доколку најмалку три членови на ис-
питната комисија го оцениле со “положил”.  

 
Член 18 

Критериуми за оцена на кадидатот 
 
При оцената на кандидатот, членовите на испитна 

комисија посебно водат сметка за следните покажани 
способности на кандидатот: 

- познавање на постапката и суштината на стратеги-
ска оцена на животната средина; 

- познавање на научните, социјалните и хуманитар-
ните апсекти на влијанијата на планските документи 
врз животната средина и човекот и неговото здравје; 

- посебно покажано знаење за посебни преферира-
ни - спрецифични области на делување; 

- способности да ги истражува и оценува еколошки-
те проблеми и да идентификува решенија; 

- способност да донесува балансирани одлуки, зас-
новани на објективни проценки; 

- способности за презентирање, говор и олеснува-
ње; и 

- општо познавање на концептот на одржлив развој. 
 

Член 19 
Потврда 

 
(1) На кандидатот кој го положил испитот и ги ис-

полнува условите од член 68 од Законот за животна 
средина, органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на животната средина му издава по-
тврда за положен испит за стратегиска оцена на живот-
ната средина со назнака дека кандидатот се стекнал со 
статус на експерт за стратегиска оцена на животната 
средина, како и потврда дека кандидатот е вклучен во  
Листата на експерти за стратегиска оцена на животната 
средина. 

(2) На кандидатот кој положил дел од испитот  ор-
ганот на државната управа надлежен за работите од об-
ласта на животната средина му издава потврда за поло-
жен дел од испитот. 

(3) На кандидатот кој го положил испитот, но не ги 
исполнува условите од член 85 став 2 од Законот за 
животна средина за вклучување во Листа на експерти, 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина , му издава потврда за 
професионално знаење за стратегиска оцена на живот-
ната средина.  

(4) Потврдите од став (1), (2) и (3) од овој член ја 
потпишуваат министерот кој раководи со органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на жи-
вотната средина и претседателот на испитната комисија. 

 
Член 20 

Важност на потврдите 
 
(1) Потврдите од член 19 од овој правилник се изда-

ваат со важност од пет години. 
(2) Потврдите можат да се продолжат за дополни-

телни пет години со поднесување на барање за продол-
жување на потврдата.  
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Член 21 
Странско физичко лице 

 
(1) Кога како кандидат се јавува странско физичко 

лице, кандидатот кон барањето за полагање на испит, 
приложува посебен коверт во кој е наведен јазикот на 
кој сака да се одвива полагањето на испитот. 

(2) Во случај од став 1 на овој член, кандидатот ги 
сноси реалните трошоци за потребниот превод за пола-
гањето на испитот, кој опфаќа писмен превод на пра-
шањата и случајот и нивните одговори, како и усмен 
превод во текот на усмениот испит. 

(3) При подготовката на писмениот испит за стран-
ско физичко лице треба да се води сметка за потребно-
то време за превод. 

(4) Странското физичко лице потребните докумен-
ти во барањето ги доставува преведени на македонски 
јазик со кирилско писмо. 

 
Член 22 

Објавување на информации 
 
(1) Кандидатите кои се здобиле со потврда за става-

ње на Листата на експерти, во рок од 15 дена до орга-
нот на државната управа надлежен за работите од обла-
ста на животната средина доставуваат пополнет обра-
зец (електронски и писмено) за информациите кои са-
каат да бидат објавени на интернет страната на органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина. 

(2) Органот на државната управа надлежен за рабо-
тите од областа на животната средина информациите 
од образецот ги објавува на Листата на експерти и ги 
прави достапни на интернет страната на органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина, во рок од 7 дена од денот на доста-
вувањето на образецот. 

  
Член 23 

Трошоци за спроведување на испит 
 
Трошоците за спроведување на испитот се на товар 

на  кандидатот.  
 

IV. ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГА-
ЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И ВИСИНАТА НА НА-
ДОМЕСТОКОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУ-

ВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЕКСПЕРТИ 
 

Член 24 
Надоместок за полагање на испитот 

 
Надоместокот за полагање на стручниот испит из-

несува 2.000 денари. 
Надоместокот за воспоставување и одржување на 

Листата на експерти изнесува 1.000 денари. 
 

V. НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ И ГУБЕЊЕ НА СТА-
ТУС НА ЕКСПЕРТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 25 
Стекнување статус на експерт за стратегиска оцена 

на животната средина 
 
(1) Статусот експерт за стратегиска оцена на живот-

ната средина се стекнува со: 
- оцена на професионалното знаење на физичкото 

лице преку полагање на испит и 

- со впишување на податоците за физичкото лице 
во Листа на експерти. 

(2) Оцената на професионалното знаење од став (1) 
алинеја 1 од овој член го врши Комисијата. 

 
Член 26 

Губење на статус на експерт за стратегиска оцена 
на животната средина 

 
Статусот експерт за стратегиска оцена на животна-

та средина се губи во случаите утврдени во член 28 и 
29 од овој правилник. 

 
VI. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВКЛУЧУВАЊЕ И 
ИСКЛУЧУВАЊЕ ОД ЛИСТАТА НА ЕКСПЕРТИ 

 
Член 27 

Вклучување во Листата на експерти 
 
(1) Органот на државната управа надлежен за врше-

ње на работите од областа на животната средина, во 
рок од 7 дена од денот на доставувањето на информа-
циите од член 22 од овој правилник го вклучува канди-
датот во Листата на експерти и му издава потврда за 
вклучување во Листата на експерти согласно член 19 
став (1) од овој правилник. 

(2) Физичкото лице кое не ги исполнува условите за 
вклучување на Листата на експерти, а го положило ис-
питот, по исполнување на условите од член  68 од За-
конот за животна средина, може да бара вклучување на 
Листата на експерти. 

 
Член 28 

Исклучување од Листата на експерти по службена 
должност 

 
(1) Од Листата на експерти се исклучуваат експер-

тите по службена должност во случај на: 
- истекување на рокот за кој била издадена потврда-

та; 
- настапување смрт на експертот;  
- губење на деловна способност; и 
- барање на експертот. 
(2) За исклучувањето на експертот од став 1 на овој 

член министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животна 
средина донесува решение за исклучување на експер-
тот  од Листата на експерти. 

 
Член 29 

Исклучување во посебни случаи 
 
(1) Од Листата на експерти ќе се исклучи експертот 

во случај на: 
- два пати добиено негативна оцена на извештајот 

за стратегиска оцена на животната средина подготвена 
од експертот подготвена од експертот; 

- сериозно или повеќе кратно прекршување на зако-
ните од областа на животната средина при спроведува-
ње на постапка за стратегиска оцена на животната сре-
дина подготвена од експертот; и 

- доколку со судска одлука се потврди доведување 
во заблуда или неточно изнесување на податоци или 
нивна злоупреба при спроведување на постапка за 
стратегиска оцена на животната средина. 

(2) Во случај на сознанија за постоење на случаи од 
став 1 на овој член за експерт кој е вклучен на Листата 
на експерти, Комисијата расправа за тоа, и носи одлука 
за исклучување на екпертот од Листата на експерти.  
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(3) Комисијата за случаите од став (1) од овој член, 
расправа по барање за исклучување поднесено од чле-
новите на комисијата или од друго физичко лице, како 
и на барање на органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на животната средина . 

(4) Врз основа на одлуката на Комисијата или суд-
ската одлука од став (1) алинеја 3, министерот кој 
управува со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина 
донесува решение за исклучување на експертот од ли-
стата.  

(5) Доколку експертот со решение е исклучен од 
Листата на експерти, истиот не може да поднесе бара-
ње за вклучување на Листата на експерти во рок од три 
години од денот на донесувањето на решението за иск-
лучување. За повторното вклучување на експертот во 
Листата на експерти треба да го полага писмениот и 
усмениот дел од испитот.  

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 30 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

  
        Бр. 07-5737/1                           Министер 
4 октомври 2007 година               за животна средина   

        Скопје                            и просторно планирање, 
                                                  Џелил Бајрами, с.р. 

 
 

                ПРИЛОГ  
 

Програма за полагање на стручен испит за страте-
гиска оцена на животната средина 

 
Тема за писмениот дел на испитот 
1. Законодавството што се однесува на постапката 

за стратегиска оцена на животната средина и учеството 
на јавноста во донесувањето одлуки; 

2. Законодавството од областа на водата, воздухот, 
заштита на природата, отпадот, бучавата, хемикалиите  
и други закони поврзани со областа на животната сре-
дина; 

3. Законодавството од областа на земјоделство, шу-
марство, рибарство, енергетика, индустрија, рударство, 
транспортот, регинален развој, телекомуникации, тури-
зам,  просторното и урбанистичкото планирање и кори-
стење на земјиште,; 

4. Познавање од финансиска и економската област; 
5. Концептот на одржлив развој; и 
 
Список на литература за подготовка на испитот 
1. Закон за животна средина;  
2. Закон за управување со отпад;  
3. Закон за квалитет на амбиентниот воздух;  
4. Закон за заштита на природата; 
5. Закон за водите;  
6. Закон за заштита од  бучава во животната среди-

на; 
7. Закон за просторно и урбанистичко планирање;  
8. Закон за локална самоуправа;  
9. Закон за рибарство; 
10. Закон за органско земјоделско производство; 
11. Закон за потикнување на развој на земјоделство-

то; 
12. Закон за технолошки индустриски развојни зо-

ни; 

13. Закон за минерални суровини; 
14. Закон за електронски комуникации; 
15. Закон за туристичка дејност; 
16. Закон за концесии; 
17. Закон за ловство; 
18. Закон за земјоделско земјиште; 
19. Закон за енергетика; 
20. Закон за градежно земјиште; 
21. Закон за шумите; 
22. Закон за хемикалии; 
23. Закон за минерални суровини; 
24. Закон за спроведување на Просторниот План;  
25. Просторен План на Република Македонија;  
26. Национален Еколошки Акционен План 1 и На-

ционален Еколошки Акционен План 2;  
27. Директива за стратешка оцена на влијание врз 

животната средина 2001/42; 
28. Архуска Конвенција;  
29. Стратегија за биодиверзитет;  
30. Закон за организација и работа на органи на др-

жавната управа;  
31. Подзаконски акти за спроведување на постапка-

та за стратегиска оцена на влијанието врз животната 
средина;  

32. Подзаконски акти донесени врз основа на горе-
наведените закони.  

 
Покрај горенаведената литература, потребно е и ре-

довно следење на новите прописи од областа на живот-
ната средина, стратешките и планските документи што 
ги донесува органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина, друг орган 
на државната управа и Владата на Република Македо-
нија, прописите кои се поврзани со постапката за стра-
тегиска оцена на влијанието врз животната средина ка-
ко и измени и дополнувања на постојните прописи. 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1711. 

Врз основа на член 220, став 1, точка в) и точка г) и 
член 232 од Законот за хартии од вредност, („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), како и член 211, 
став 5 од Законот за општата управна постапка („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/2005), Комисијата за хартии од 
вредност, на својата седница одржана на 03.10.2007 го-
дина, донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. Се прекинува тргувањето со хартиите од вред-

ност - обични акции, издадени од страна на акционер-
ското друштво со посебни обврски за известување, Ра-
де Кончар АД Скопје, во период од 30 работни дена. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, по 
приемот на ова решение, да го суспендира тргувањето 
со обичните акции издадени од страна на акционерско-
то друштво со посебни обврски за известување, Раде 
Кончар АД Скопје, во период од 30 работни дена. 

3. Се забранува реализацијата на нетрговските пре-
носи на хартиите од вредност - обични акции, издадени 
од страна на акционерското друштво со посебни обвр-
ски за известување, Раде Кончар АД Скопје, во период 
од 30  работни дена (нетрговски преноси кои се во 
функција на спроведување на одлуката бр. 02-63, доне-
сена на 21.04.2007 година од страна на собранието на 
акционери на Раде Кончар АД Скопје, за исплата на де-
цимален дел од акција). 

4. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, по приемот на ова решение, да 
ја прекине реализацијата на нетрговските преноси со 
обичните акции издадени од страна на акционерското 
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друштво со посебни обврски за известување, Раде Кон-
чар АД Скопје, кои се во функција на спроведување на 
одлуката бр. 02-63, донесена на 21.04.2007 година од 
страна на собранието на акционери на Раде Кончар АД 
Скопје, за исплата на децимален дел од акција, во пери-
од од 30 работни дена. 

5. Жалбата против ова решение не го одлага него-
вото извршување. 

6. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
  Бр. 08-1614/7       Комисија за хартии од вредност 

3 октомври 2007 година            Претседател, 
       Скопје           Марина Наќева - Кавракова, с.р. 

___________ 
1712. 

Врз основа на член 218, став 1, точка а) и член 232 
од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), како и член 211, став 5 од Зако-
нот за општата управна постапка („Сл. весник на РМ“ 
бр. 38/2005), Комисијата за хартии од вредност, на сво-
јата седница одржана на 03.10.2007 година, донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. Се утврдува неправилност во работењето со хар-

тии од вредност на  Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, во врска со реализацијата на 
Одлуката бр. 02-58 за спојување на акциите со цел зго-
лемување на номиналниот износ и Одлуката бр. 02-63 
за исплата на децимален дел од акција, донесени на 
21.04.2007 година од страна на собранието на акционе-
ри на Раде Кончар АД Скопје. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје да ја врати состојбата на сме-
тките на акционерите на Раде Кончар АД Скопје, пред 
спроведувањето (реализацијата) на Одлуката бр. 02-58 
и Одлуката бр. 02-63, донесени на 21.04.2007 година од 
страна на собранието на акционери на Раде Кончар АД 
Скопје, во период од 30 работни дена.  

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, до Комисијата за хартии од 
вредност да достави извештај за преземените активно-
сти од точка 2 на ова решение. 

4. Жалбата против ова решение не го одлага него-
вото извршување. 

5. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија” 

 
        Бр. 08-1614/8         Комисија за хартии од  вредност 
3 октомври 2007 година               Претседател,  

        Скопје           Марина Наќева - Кавракова, с.р. 
___________ 

1713. 
Врз основа на член 23 од Законот за преземање на 

акционерски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 4/2002, 37/2002 и 36/2007), Комисија-
та за хартии од вредност, на седницата одржана на  ден 
03.10.2007 година, го донесе следното 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА  
ЗА ОТКУП 

 
1. На Milestone ehf. Sudurlandsbraut, Reykjavik 

Iceland, со седиште на Sudurlandsbraut 12, 108 Reykjavik 
Iceland се издава дозвола за давање понуда за откуп на 
обичните акции издадени од Комерцијално Инвестици-
она Банка АД Куманово. Понудата за откуп ја дава Ко-
мерцијална Банка АД Скопје, Дирекција за вршење на 

услуги со хартии од вредност во име и за сметка на 
Milestone ehf. Sudurlandsbraut, Reykjavik Iceland, со се-
диште на Sudurlandsbraut 12, 108 Reykjavik Iceland. 

2. Откупот на хартиите од вредност ќе се врши по 
цена од 2740 денари за една обична акција. 

3. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 45 де-
на од денот на првото објавување на извадокот од 
проспектот и понудата за откуп. 

4. Понудувачот од точка 1 на ова решение е должен 
да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предви-
ден со Законот и Понудата за откуп. 

5. Жалбата против ова решение не го одложува не-
говото извршување. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 07-2519/10      Комисија за хартии од вредност 

3 октомври 2007 година               Претседател,  
       Скопје        Марина Наќева - Кавракова, с.р. 

___________ 
1714. 

Врз основа на член 197 став 1 под в) и член 210, 
точка а) („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005 и 
25/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на ден 03.10.2007 година, донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. Се забранува на Сашо Китановски, вработен како 

извршен директор/брокер во брокерската куќа “Битола 
Брокер” АД Битола, вршење на работи со хартии од 
вредност за кои има добиено дозвола во времетраење 
од 30 дена поради примање и реализација на налози за 
продавање на акции издадени од “Стопанска банка” 
АД Битола, сопственост на “Транскоп” АД за авто-
транспорт, логистика и складиштење Битола, дадени од 
страна на лицето Здравко Циндриќ, за кое во регистра-
цијата на правното лице “Транскоп” АД за автотранс-
порт, логистика и складиштење е запишано ограничу-
вање да располага на кој било начин, товарно или до-
броволно, како и да заснова заложно право на недвиж-
ности и да продава акции кои друштвото ги поседува 
во други друштва во земјата и во странство.    

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје вед-
наш по приемот на ова решение, да го суспендира ов-
ластениот брокер Сашо Китановски од системот за тр-
гување на берзата во времетраење од 30 дена. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во “Службен весник на 
РМ”. 

 
   Бр. 08-1035/4       Комисија за хартии од вредност 

3 октомври 2007 година               Претседател,  
         Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р.                           

____________ 
1715. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност на седницата одржана на ден 03.10.2007 година, 
го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Јасми-

на Џартова, родена на ден 08.02.1967 година во Стру-
мица. 
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2. Дозволата за работење на брокер на Јасмина Џар-
това се дава за период од пет години од денот на изда-
вањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Јасмина Џар-
това  престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
 Бр. 07-2573/4          Комисија за хартии од вредност 

3 октомври 2007 година             Претседател, 
       Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
1716. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 3.10.2007 година, го 
донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Ирена 

Бошков, родена на ден 29.01.1968 година во Скопје. 
2. Дозволата за работење на брокер на Ирена Бош-

ков се дава за период од пет години од денот на издава-
њето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Ирена Бош-
ков престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
 Бр. 07-2784/4          Комисија за хартии од вредност 

3 октомври 2007 година                  Претседател, 
     Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
1717. 

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 206 став 1 
точка б) од Законот за хартии од вредност (“Службен 
весник на РМ” бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
17.10.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува привремена забрана на брокерската 

куќа “Мак Брокер” АД Скопје за вршење на сите услу-
ги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола 
од Комисијата за хартии од вредност, во времетраење 
од 30 работни дена, започнувајќи од 17.10.2007 година, 
поради непостапување по Решението на Комисијата за 
хартии од вредност за отстранување на утврдени не-
правилности и незаконитости број 08-297/13 од 
21.05.2007 година. 

2. Се задолжуваат Македонската берза АД Скопје и 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД  
Скопје веднаш по приемот на ова решение да ја исклу-
чат од членство брокерската куќа “Мак Брокер” АД 
Скопје додека трае забраната. 

3. Се задолжува Македонската берза АД Скопје да 
ги поништи сите активности преземени од страна на 
брокерската куќа “Мак Брокер” АД Скопје, вклучител-
но и сите склучени трансакции на ден 17.10.2007 годи-
на во кои што како учесник се јавува брокерската куќа 
“Мак Брокер” АД Скопје.  

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решени-
ето. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”. 

 
   Бр. 08-297/53        Комисија за хартии од вредност 

17 октомври 2007 година            Претседател, 
       Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
1718. 

Врз основа на член 44 став 1 точка 2 од Законот  за 
инвестициони фондови („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 9/2000 и 29/2007), како и член 190 
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 95/2005 и 25/2007), Коми-
сијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 
03.10.2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИО-
НА ОСПОСОБЕНОСТ ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ И РАБОТА  НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ФОНДОВИ 
 

Член 1 
(1) Со Правилникот за кадровска, техничка и орга-

низациона оспособеност за основање и работа на друш-
тво за управување со фондови (во понатамошниот 
текст: Друштво) се уредува потребната документација 
од која може да се оцени кадровска, техничка и органи-
зациона оспособеност за основање и работа на друш-
твата за управување со фондови од страна на Комиси-
јата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: 
Комисија). 

(2) Друштвата од став 1 на овој член во секој мо-
мент се должни да ги исполнуваат со закон утврдените 
обврски и со овој правилник пропишаната кадровска, 
техничка и организациона оспособеност за вршење на 
работите за кои се основани. 

 
Член 2 

Документацијата за кадровската, техничката и орга-
низационита оспосбеност се приложува кон барањето 
за основање и работа на друштвата за управување со 
фондовите. 

 
Кадровска оспособеност 

 
Член 3 

(1) Под кадровска оспособеност се подразбира 
дека друштвото работите за кои се основа ги врши 
преку најмалку 3 лица во редовен работен однос, од 
кои минимум две лица со дозвола за инвестиционен 
советник  издадена од Комисијата за хартии од вред-
ност. 

(2) За утврдување на исполнување на кадровската 
оспособеност, друштвото со барањето до Комисијата 
приложува: 

- дозвола за инвестиционен советник издадена од 
Комисијата, за лицата кои ќе работат во друштвото; 

- доказ за завршено високо образование на лицето 
од член 5 на овој правилник од областа на економијата, 
финансиите или правото кој ќе биде вработен во редо-
вен работен однос во друштвото; 

- доказ од надлежниот суд дека против лицата кои 
ќе работат во друштвото не е изречена мерка на без-
бедност забрана за вршење на професија, дејност или 
должност; 
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- изјава од лицата кои ќе работат во друштвото дека 
по добивањето согласност од Комисијата за основање 
и работа на друштвото, ќе склучат договор за работа со 
лицето кое го застапува друштвото согласно законот, 
односно ќе засноваат редовен работен однос со друш-
твото; 

- изјава од вработените кои имааат дозвола за рабо-
тење на инвестиционен советник дека нема истовреме-
но да бидат овластени за извршување работи со хартии 
од вредност кај друго друштво и 

- изјава од лицето кое го застапува друштвото дека 
по добивањето согласност од Комисијата за основање 
и работа на друштвото, ќе склучи договор за работа со 
лицата од став 1 на овој член. 

 
Член 4 

По уписот на основањето во трговскиот регистар, 
друштвото е должно до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави соодветна документација од Централ-
ниот регистар на Република Македонија  и документа-
ција од која може да се види дека лицата од членот 3 на 
овој правилник имаат засновано редовен работен однос 
во друштвото. 

 
Член 5 

(1) За утврдување на исполнувањето на кадровската 
состојба, друштвото приложува и податоци за лицето 
одговорно за следење и почитување на законите и дру-
гите правни прописи,  како и актите на друштвото. 

(2) За лицето од од став 1 на овој член се доставува 
документацијата од член 3 став алинеите 2, 3, 4 и 5. 

 
Техничка оспособеност 

 
Член 6 

Под техничка оспособеност се подразбира дека 
друштвото има соодветен, информационен и комуни-
кационен систем за извршување на работите што ќе ги 
врши.   

 
Член 7 

(1) Информатичкиот систем на друштвото мора да 
биде организиран на начин со кој ќе се обезбеди точ-
ност, веродостојност и сигурност на податоците кои се 
обработуваат, внесуваат и пренесуваат. 

(2) При тоа особено треба да  се обезбеди: 
- внес на податоци во базата согласно актите на 

друштвото; 
- идентификација за внесот на податоците; 
- пристап до базата на податоци само од страна на 

овластени лица; 
- редовна проверка на точноста на податоците; 
- изводите од базата на податоци да имаат датум и 

време на составувањето и  да бидат потпишани од ов-
ластено лице; 

- континуитет на работењето на информатичкиот 
систем со формирање на секундарна база на податоци 
(back up) и 

- информатичкиот систем да има резервен систем за 
напојување (UPS).  

 
Член 8 

(1) Друштвото при вршење на компјутерска обрабо-
тка на податоците, водење на деловните книги и друга 
евиденција е должно да има соодветна компјутерска 
опрема и лиценцирани програми кои обезбедуваат ефи-
касно функционирање на системот во согласност со  
овој правилник. 

(2) Друштвото е должно да обезбеди  софтвер за во-
дење на портфолиото. 

Член 9 
Друштвото е должно да обезбеди техничка односно 

физичка заштита на просториите, опремата и докумен-
тацијата. 

     
Организациони услови 

 
Член 10 

(1) Под организациони услови се подразбира посто-
ење на организациони делови со кои се обезбедува 
ефикасно вршење на работите на друштвото.  

(2) За утврдување на исполнување на организациона-
та оспособеност, друштвото кон барањето поднесува и: 

- деловен план за основање и работење на друштвото; 
- акт за организација и систематизација на друштвото; 
- акт за обезбедување на деловна  тајна, спречување 

на злоупотреба на деловна тајна, како и спречување на 
неовластен проток на информации во и надвор од 
друштвото; 

- акт со кој се регулира начинот и постапката на 
вработените во друштвото  кога купуваат  и продаваат 
хартии од вредност во свое име и за своја сметка од-
носно акт за спречување на конфликт на интереси на 
вработените и самото друштво при инвестирање и 

- акт за работа со странки.  
 

Член 11 
Во постапката за издавање одобрение за основање и 

работа, друштвото за утврдување на техничката оспо-
собеност до Комисијата доставува и соодветни докази 
(имотен лист, договор за закуп, проценка на овластен 
судски проценител, фактури за набавка на опрема, до-
каз за поседување лиценцирани компјутерски програ-
ми, доказ за комуникациски врска и сл). 

 
Член 12 

Во постапката за издавање одобрение за основање и 
работа на друштвото просторната, техничката и орга-
низационата оспособеност ја проверуваат овластени 
лица од Комисијата на лице место. 

 
Член 13 

Во случај на настанување на промена во кадровска-
та, техничката и организационата оспособеност, друш-
твото е должно за настанатата промена веднаш да ја из-
вести Комисијата. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 14 

Друштвата се должни актите и своето работење да 
го усогласат во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

 
Член 15 

Со влегувањето во сила на овој правилник, субје-
ктите кои имаат поднесено барање до Комисијата за 
хартии од вредност должни се истото да го усогласат  
со одредбите на овој правилник. 

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”. 

       
 Бр. 03-3047/1         Комисија за хартии од вредност 

8 октомври 2007 година              Претседател, 
      Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 



Стр. 20 - Бр. 129 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 октомври 2007 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


