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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2122. 

Врз основа  на член 146 став (2)  и член 147 став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008 и 67/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28.6.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА НА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ, РОКОВИТЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЛЕ-
КАРСКИТЕ УВЕРЕНИЈА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И ОВЛАСТЕН ЛЕКАР ПОЕДИНЕЦ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
ПРЕГЛЕДИ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ 

 
Член 1 

Во Уредбата за посебните услови, начинот и постапката на утврдување на здравствената способност на 
персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и 
посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар поединец за вршење 
на здравствените прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 49/2008) во Прилогот 4, Медицинскиот документ бр. 1: Барање за добивање по-
тврда за здравствена способност и Образецот бр. 5: Уверенија за здравствена спобност – класа 1 и 2 се замену-
ваат со нови кои се дадени во Прилог кој е составен дел на оваа уредба.   

 
Член 2 

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

 
Бр.51-3232/1                                                                                                                   Заменик на претседателот 

28 јуни 2011 година                                                                                                              на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                                     Македонија,  

                                                                                                                                         д-р Васко Наумовски, с.р. 
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2123. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

21.6.2011 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПИТОМЦИ ОД ВОЕНАТА 

АКАДЕМИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА 

АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

  

1. За учество во вежбовна активност, која ќе се одр-

жи во Анкара, полигонот Ментеш / Измир и Истанбул 

во Република Турција, во период од 29.7 до 7.8 2011 

година, се испраќаат 6 питомци од Воената академија 

„Генерал Михаило Апостолски”- Скопје. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-

бовната активност, во кои влегуваат, сместување и ис-

храна на учесниците ги обезбедува Министерството за 

одбрана на Република Турција, а финансиските трошо-

ци за транспорт се на товар на Министерството за од-

брана 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 објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.51-3284/1                    Заменик на претседателот 

21 јуни 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                       Македонија,  

                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 

2124. 

Врз основа на член 19 став 1 точка 9 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

21.6.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА  ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 

„ЛЕТЕН КАМПУС 2011“ 

 

1. Вежбовната активност „Летен кампус 2011“ ќе се 

одржи во Центарот за обука “Пепелиште” на воениот 

полигон „Криволак“ во Република Македонија во пери-

одот од 2.7.2011 до 12.7.2011 година, со цел овозможу-

вање на питомците да се запознаат и да ги усвојат тео-

ретските и практичните знаења за функциите и спрове-

дување на менаџментот со одбранбените ресурси во де-

мократските општества, како и да се запознаат со пре-

дизвиците кои ги демнат во идните меѓународни воени 

операции. 

2. На вежбовната активност ќе учествуваат питом-

ци од Воената Академија “Генерал Михаило Апостол-

ски”-Скопје, претставници од Министерство за одбра-

на и Армијата на Република Македонија, како и при-

падници на воените академии, односно соодветните во-

ено-образовни институции од Косово, Република Тур-

ција, Црна Гора и Република Бугарија.  

3. Финансиските трошоци за реализација на веж-

бовната активност, ќе ги обезбеди 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 објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

Бр.51-3322/1                      Заменик на претседателот 

21 јуни 2011 година                на Владата на Република 

    Скопје                                       Македонија,  

                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 

2125. 

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07 и 

35/11), Владата на Република Македонија, на седница-

та одржана на 24.6.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА  

ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 

недвижната ствар, дел од земјиште (летна бавча) со по-

вршина од 1.400 м2, лоцирана на Катастарска парцела 

бр. 5108, Катастарска општина Центар 1, евидентирана 

во Имотен лист бр. 48987, сопственост на Република 

Македонија. 

 

Член 2 

 Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 

на трајно користење, без надомест на Градот Скопје. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 

одбрана и Градот Скопје, во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр.51-3483/1                  Заменик на претседателот 

24 јуни 2011 година            на Владата на Република 

   Скопје                                    Македонија,  

                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 

2126. 

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Управата 

за јавни приходи („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 81/2005, 81/2008, 105/2009 и 145/2010),  

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 29 јуни 2011 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  В.Д. ДИРЕКТОР НА  

УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 

1. За вршител на должноста директор на Управата 

за јавни приходи, орган во состав на Министерството 

за финансии,  се именува Горан Трајковски. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр.22-3531/1                     Заменик на претседателот 

29 јуни 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                       Македонија,  

                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 

2127. 

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за заштита 

и спасување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010 и 

18/2011), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 21.6.2011 година, донесе 

 

Р  Е  Ш Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ГЛАВНИОТ 

ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 

1. За членови на Главниот штаб за заштита и спасу-

вање се именуваат: 

- Лидија Бјелица, раководител на Секторот за пла-

нирање, организирање и спроведување на мерките за 

заштита и спасување и обука при Дирекција за заштита 

и спасување, одговорна за планирање; 

- Љупче Петроски, раководител на Одделение за  

мобилизациски работи во Секторот за оператива и ло-

гистика при Дирекцијата за заштита и спасување, одго-

ворен за оперативни работи, обука и употреба на сили-

те за заштита и спасување; 

- Али Самет, стручен соработник за подготвеност и 

дејствување при катастрофи во Црвениот Крст на Репуб-

лика Македонија, одговорен за засолнување, евакуација 

и згрижување на настрадано и загрозено население; 
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- Бранко Степановски, физичар од Центарот за пре-

вентивна медицина, при воено медицински  центар – 

Центар за превентивна медицина-Скопје, одговорен за 

радиолошка, хемиска и биолошка заштита; 

- Зоран Маџовски, раководител на Одделението за 

општи работи и архива во Министерството за транс-

порт и врски, одговорен за заштита и спасување од ур-

натини; 

- Илија Стошевски, раководител на Одделение во 

Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-

панство, одговорен за заштита и спасување од поплави; 

- Јован Чаковски, помошник директор на Секторот 

за заштита на шумите, при ЈП „Македонски Шуми“, 

одговорен за заштита и спасување од пожари; 

- Климент Арсов, раководител на Одделението за 

урбанистичко-технички мерки во Дирекцијата за за-

штита и спасување, одговорен за неексплодирани убој-

ни и експлозивни средства; 

- д-р Владо Спировски, раководител на Секторот за 

примарна заштита, при Министерството за здравство,  

одговорен за прва медицинска помош; 

- Симо Костов, раководител на Одделение за вете-

ринарна инспекција, Сектор за здравствена заштита и 

благосостојба на животни, при Агенцијата за храна и 

ветеринарство, одговорен за заштита и спасување на 

животни и производи од животинско потекло; 

- Хасан Рустеми, советник за бучава во Министерс-

твото за животна средина и просторно планирање, од-

говорен за заштита и спасување на растенија и произ-

води од растително потекло; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рахим Муслиу, советник-инспектор во Мини-

стерството за локална самоуправа, одговорен за сора-

ботка со единиците на локалната самоуправа; 

- Владо Стојанов, раководител на Одделение за на-

менско производство и одбранбени подготвки, при Ми-

нистерството за економија, одговорен за логистичко 

обезбедување; 

- Сашо Митевски, началник на Одделот за посебни 

единици при Министерството за внатрешни работи, од-

говорен за асанација на теренот; 

- Кире Делов, раководител на Одделение во Секто-

рот за национални приоритети при Министерство за 

надворешни работи, одговорен за меѓународна сора-

ботка; 

- Тоше Пановски, раководител на Одделение при 

Министерството за финансии, одговорен за финанси-

ски работи. 

2. Со влегувањето во сила на ова решение преста-

нува да важи Решението за именување на членови на 

Главниот штаб за заштита и спасување („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 64/2006). 

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

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија.“ 

 

Бр.51-2861/1                     Заменик на претседателот 

21 јуни 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                       Македонија,  

                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 
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