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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1245. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО 
ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНО-
ВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВО-
РОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ  

НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ 
 

Се прогласува Законот за задолжување на Републи-
ка Македонија со заем кај Меѓународната банка за об-
нова и развој - Светската банка по Договорот за заем 
по Проектот за подобрување на општинските услуги, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 2 јуни 2009 година. 

 
     Бр. 07-2511/1                                Претседател 
2 јуни 2009 година                  на Република Македонија,                       
          Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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и други катастрофи................................ 1-24
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З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБ-
НОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВО-
РОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Меѓуна-

родната банка за обнова и развој - Светската банка со 
заем во износ од 18.900.000 евра, наменет за реализа-
ција на Проектот за подобрување на општинските ус-
луги.  

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем за 
Проектот за подобрување на општинските услуги, кој 
ќе се склучи меѓу Република Македонија и Меѓународ-
ната банка за обнова и развој - Светската банка. 

Во име на Република Македонија Договорот за заем 
од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за 
финансии или од него овластено лице. 

 
Член 3 

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој закон 
е 13 години, со вклучен грејс период од пет години.  

Каматната стапка е шестмесечен ЛИБОР со варија-
билен распон. 
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На денот на првото повлекување на средствата од 
заемот, Република Македонија ќе и плати на Меѓуна-
родната банка за обнова и развој - Светската банка ед-
нократна провизија во износ од 0,25 % од износот на 
заемот.  

Заемот ќе се отплаќа на 16 полугодишни ануитети 
секоја во износ од 6,25% од износот на заемот. Отпла-
тата ќе се врши секој 15 февруари и 15 август, почну-
вајќи од 15 август 2014 до 15 февруари 2022 година. 

 
Член 4 

Корисници на средствата од заемот од членот 1 на 
овој закон се општините, општините во градот Скопје 
и градот Скопје, јавните претпријатија кои се основани 
од општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, а кои ги исполнуваат условите за задолжување 
согласно со Законот за јавен долг и Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа. 

 
Член 5 

За регулирање на правата и обврските меѓу Репуб-
лика Македонија и корисниците на средствата на зае-
мот од членот 4 на овој закон, Министерството за фи-
нансии ќе склучи посебни договори за заем. 

 
Член 6 

Со корисниците на средствата на заемот од членот 
4 на овој закон кои ќе ги исполнат условите за добива-
ње на грант согласно со Договорот за заем од членот 2 
на овој закон, Министерството за финансии ќе склучи 
посебни договори за грант. 

 
Член 7 

Република Македонија  заемот од членот 1 на овој 
закон ќе го отплаќа од средствата кои ќе се прибираат 
со отплатата на позајмените средства од корисниците 
на средствата од заемот од членот 4 на овој закон сог-
ласно со посебните договори за заем од членот 5 на 
овој закон и од Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

______________ 
 

L I G J 
PËR NGARKIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
ME HUA TE BANKA NDËRKOMBËTARE PËR 
RINDËRTIM DHE ZHVILLIM – BANKA BOTËRORE 
SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA LIDHUR ME 
PROJEKTIN PËR PËRMIRËSIMIN E SHËRBIMEVE  

KOMUNALE 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë ngarkohet te Banka 

Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka 
Botërore me hua në shumë prej 18.900.000 euro, dedikuar 
për realizimin e Projektit për përmirësimin e shërbimeve 
komunale.  

 
Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 të 
këtij ligji verifikohen me Marrëveshjen për hua për 
Projektin për përmirësimin e shërbimeve komunale, që do 
të lidhet ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bankës 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka 
Botërore.  

Në emër të Republikës së Maqedonisë Marrëveshjen 
për hua nga paragrafi 1 të këtij neni do ta nënshkruajë 
ministri i Financave ose personi i autorizuar nga ai.  

Neni 3 
Afati për pagesën e huas nga neni 1 të këtij ligji është 

13 vjet, me grejs periudhë të kyçur prej 5 vjetësh.  
Shkalla e kamatës është LIBOR gjashtëmujor me 

interval variabil.  
Në ditën e tërheqjes parë të mjeteve nga huaja, 

Republika e Maqedonisë do t’i paguajë Bankës 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka 
Botërore provizion të njëfishtë në shumë prej 0,25% të 
shumës së huas.  

Huaja do të paguhet në 16 anuitete gjysmëvjetore secili 
në shumë prej 6.25% nga shuma e huas. Pagesa do të bëhet 
në çdo të 15-in shkurt dhe të 15-in gusht, duke filluar nga 
15 gushti 2014 deri më 15 shkurt 2022.  

 
Neni 4 

Shfrytëzues të mjeteve të huas nga neni 1 të këtij ligji 
janë komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i 
Shkupit, ndërmarrjet publike që janë themeluar nga  
komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i 
Shkupit, e që i plotësojnë kushtet për huamarrje në pajtim 
me Ligjin për borxh publik dhe me Ligjin për financimin e 
njësive të vetadministrimit lokal.  

 
Neni 5 

Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve ndërmjet 
Republikës së Maqedonisë dhe shfrytëzuesve të mjeteve të 
huas nga neni 4 i këtij ligji, Ministria e Financave do të 
lidhë marrëveshje të veçanta për hua.  

 
Neni 6 

Me shfrytëzuesit e mjeteve të huas nga neni 4 të këtij 
ligji, të cilët do t’i plotësojnë kushtet për marrjen e grantit 
në pajtim me Marrëveshjen për hua nga neni 2 të këtij ligji, 
Ministria e Financave do të lidhë marrëveshje të veçanta 
për grant.  

 
Neni 7 

Republika e Maqedonisë huan nga neni 1 të këtij ligji 
do ta paguajë nga mjetet që do të grumbullohen me 
pagimin e mjeteve të huazuara nga shfrytëzuesit e mjeteve 
të huas nga neni 4 të këtij ligji në pajtim me marrëveshjet e 
veçanta për hua nga neni 5 të këtij ligji dhe nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë.  

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  

____________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1246. 

Врз основа на член 3 од Законот за Агенцијата за 
разузнавање („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 19/95), ја донесувам следната 

 
О Д Л У К А 

 
I 

Г-дин Виктор Димовски, се разрешува од функција-
та директор на Агенцијата за разузнавање. 

 
II 

Одлуката влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе биде објавена во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-188                            Претседател 

8 јуни 2009 година              на Република Македонија, 
        Скопје                        д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА 
ОТУЃУВАЊЕ, ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП И КРАТКОТРАЕН ЗАКУП, НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО ЈАВНО 
НАДДАВАЊЕ, ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ И СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА, 
ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД  

ЗАКУП, КАКО И ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО И НА ЗАКУПНИНАТА 

1247. 
Врз основа на член 3 од Законот за Агенцијата за разузнавање („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр. 19/95), ја донесувам следната 
 

О Д Л У К А 
 

I 
Г-дин Александар Боцинов, се именува за вршител на функцијата директор на Агенцијата за разузнавање. 
 

II 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
  
Бр. 07-189                                            Претседател 

8 јуни 2009 година                               на Република Македонија, 
        Скопје                                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1248. 
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      Бр. 19-2399/1                        Заменик на претседателот 
2 јуни 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 МАКСИМАЛЕН ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА 
ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР НА КАПИТАЛ  

– ЕВРООБВРЗНИЦА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1249. 
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     Бр. 19-2750/1                             Заменик на претседателот 
3 јуни 2009 година                         на Владата на Република 
         Скопје                             Македонија, 
                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1250. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22 мај 2009 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН  НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК  НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 
 
1. Се разрешува Едмонд Мифтари од должноста 

член  на Управниот одбор – претставник  на основачот 
на ЈЗУ Републички завод за здравствена заштита – 
Скопје. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Републички завод за здравствена за-
штита – Скопје се именува Алајдин Демишовски. 

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

 
     Бр. 33–2588/1                      Претседател на Владата 
22 мај 2009 година                 на Република Македонија, 

   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1251. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22 мај 2009 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ  
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ  НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА - ТЕТОВО 
 
1. Се разрешуваат Нехат Бафтијари и Ќазим Муста-

фаи од должноста членoви на Управниот одбор – прет-
ставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена за-
штита – Тетово. 

2. За членови на Управниот одбор – претставници  
на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Те-
тово се именуваат: 

- Невзат Елези, 
- Надир Ајрули. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 33-2589/1                    Претседател на Владата  
22 мај 2009 година                на Република Македонија, 
        Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 
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1252. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Ма-
кедонија,  на седницата одржана на 22 мај  2009 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН  НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК  НА ОСНОВА-
ЧОТ НА  ЈЗУ  ЗАВОД  ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

- ОХРИД 
 

1. Се разрешува Чевни Усеини од должноста член  
на Управниот одбор – претставник  на основачот на 
ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Охрид. 

2. За член на Управниот одбор – претставник  на ос-
новачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Охрид 
се именува  Шукри Елези. 

 3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  
 
   Бр. 33–2590/1                    Претседател на Владата 
22 мај  2009 година               на Република Македонија, 

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

1253. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Ма-
кедонија,  на седницата одржана на 22 мај  2009 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН  НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК  НА ОСНОВА-
ЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

- БИТОЛА 
 

1. Се разрешува Ќамиљ Ќамиљи од должноста член  
на Управниот одбор – претставник  на основачот на 
ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Битола. 

2. За член на Управниот одбор – претставник  на ос-
новачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Битола 
се именува  Мурат Мурати. 

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

 
    Бр. 33 – 2591/1                    Претседател на Владата 
22 мај 2009 година                на Република Македонија, 

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

1254. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Ма-
кедонија,  на седницата одржана на 22 мај 2009 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ  
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ  НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 
 
1. Се разрешуваат Афродита Рамадани и Таљат Са-

лии од должноста членoви  на Управниот одбор – прет-
ставници  на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена за-
штита – Скопје. 

2. За членови на Управниот одбор – претставници  
на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – 
Скопје се именуваат: 

- Елвер Халити, 
- Рејхан Исмани. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 33-2592/1                      Претседател на Владата  
22 мај 2009 година                 на Република Македонија, 
        Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1255. 

Врз основа на член 85 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 58/2006 и 35/2008) и член 
40 од Судскиот деловник („Службен весник на РМ“ бр. 
71/07), донесувам 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Марина Благој Цветкова-Силјановска од Скопје, со 

стан на ул. „Васил Чакаларов“ бр. 16, се поставува за 
постојан судски преведувач од македонски на герман-
ски јазик и обратно во Основниот суд Скопје II во 
Скопје. 

Решението влегува во сила со денот на неговото до-
несување. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Марина Благој Цветкова од Струмица, со Решение 

бр. 13/2-21/2007-2 од 14.06.2007 година е поставена за 
постојан судски преведувач од македонски на герман-
ски јазик и обратно во Основниот суд во Струмица. 

Со молба бр. 07-1180/1 од 23.02.2009 година, име-
нуваната, поради стапување во брак, побара да се извр-
ши промена во нејзиното лично име, местото и адреса-
та на живеење, во Цветкова – Силјановска, за што до-
стави извод од матичната книга на венчаните бр. 1911-
03/1413 од 01.09.2006 година и податоци за адреса на 
живеење-пасош бр. А0085569, за поставување за посто-
јан судски преведувач во Основниот суд Скопје II во 
Скопје. 

Со оглед на изложеното, се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

 
     Бр. 07-1180/2               
8 јуни 2009 година                    Министер за правда, 
         Скопје                        Михајло Маневски, с.р. 
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1256. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 58/2000, 44/2002 и 
82/2008), донесувам 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Решението бр. 01302-1606/40 од 6.11.1978 година на 

Републичкиот секретар за правосудство, за поставување 
на Ристо Пејовски од Скопје, за постојан судски преве-
дувач од грчки на македонски јазик и обратно, во Оп-
штинскиот суд Скопје I – Скопје и Општинскиот суд 
Скопје II – Скопје, се поништува и се става вон сила. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Златко Пејовски од Скопје, достави Барање бр. 07-

2306/1 на 11.05.2009 година до Министерството за 
правда, со кое бара да се поништи Решението бр. 
10302-1606/40 од 6.11.1978 година на Републичкиот се-
кретар за правосудство, со кое неговиот татко – сега 
покојниот Ристо Пејовски, бивш од Скопје е поставен 
за постојан судски преведувач од грчки на македонски 
јазик и обратно, во Општинскиот суд Скопје I – Скопје 
и Општинскиот суд Скопје II – Скопје, од причини што 
неговиот татко починал на 24.11.2006 година. 

Од увидот во приложените списи кон Барањето, се 
утврди дека со Решение бр. 01302-1606/40 од 6.11.1978 
година на Републичкиот секретар за правосудство Ри-
сто Пејовски од Скопје е поставен за постојан судски 
преведувач од грчки на македонски јазик и обратно во 
Општинскиот суд Скопје I – Скопје и Општинскиот 
суд Скопје II – Скопје. Видно од Изводот на матичната 
книга на умрените бр. 22.17-3622 од 30.11.2006 година, 
смртта на Ристо Пејовски од Скопје – (24.11.2006 годи-
на) е запишана во Матичната книга на умрените, под 
тековен број 3466, за година 2006. 

Имајќи го предвид гореизнесеното, се одлучи како 
во диспозитивот на решението. 

Решението влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

     Бр. 07-2306/2               
8 јуни 2009 година                   Министер за правда, 
         Скопје                       Михајло Маневски, с.р. 

_____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1257. 
Врз основа на член 158 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 35/08,  103/08 и 26/09), министерот за образо-
вание и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
ЕКВИВАЛЕНЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ НА СТРАН-
СКИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на воде-
ње на евиденција за еквиваленција и признавање на 
странските високообразовни квалификации. 

 
Член 2 

Евиденцијата за еквиваленција и признавање на 
странските високообразовни квалификации (во ната-
мошниот текст: евиденција) се води во Министерство-
то за образование и наука (во натамошниот текст: Ми-
нистерството) на Образец  кој е составен дел на овој 
правилник.  

Образецот од став 1 на овој член содржи:  назив на 
Министерството за образование и наука; назив: „ЕВИ-
ДЕНЦИЈА за еквиваленција и признавање на странски 
високообразовни квалификации“; име и презиме, датум 
и место на раѓање на барателот; државјанство на бара-
телот; датум и број на барањето упатено до Мини-
стерството; назив на странската држава и назив на ви-
сокообразовната установа која ја издала високообра-
зовната квалификација; стекнат назив со високообра-
зовната квалификација, број, датум и место на издава-
њето; научна област на стручната комисија; датум, број 
и содржина на решението на министерот за образова-
ние и наука за признавање или за делумно признавање 
односно за непризнавање на странската високообразов-
на квалификација; забелешка. 

 
Член 3 

Евиденцијата за стекнати странски високообразов-
ни квалификации кои во Република Македонија се 
признати или делумно признати, односно непризнати 
се води информатички во информатичката база на по-
датоци и документи. 

Податоците за евиденција од став 1 на овој член се 
заштитени од неовластени измени согласно прописите 
за податоците во електронски облик и електронски 
потпис. 

 
Член 4 

Во еден информатички запис можат да се внесат 
податоци само за една странска високообразовна ква-
лификација. 

 
Член 5 

Бришењето од евиденција се врши со внесување на 
нов информатички запис со точно определена релаци-
ска врска со сите информатички записи за странската 
високообразовна квалификација. 

 
Член 6 

Во случај на погрешно внесување на податоци,  ис-
правката се врши со внесување на податоците во нов 
информатички запис со точно определена релациска 
врска со информатичкиот запис кој се исправа. 

 
Член 7 

Секое внесување на податоци во евиденцијата е 
потпишано со електронски потпис од лицето што го 
врши внесувањето, и кое ги координира сите активно-
сти потребни за гаранција на веродостојност на подато-
ците, неавторизиран пристап, промена на податоците и 
заштита од губење на податоците. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на водење 
на евиденција за признавање на странски високообра-
зовни квалификации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.66/01). 

 
Член 9 

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

 
    Бр. 19.3627/4 
26 мај 2009 година                      Министер,   
        Скопје                         Перо Стојановски, с.р. 
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1258. 
Врз основа на член 99 став 10 од Законот за високо 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 35/08, 103/08 и 26/09), министерот за образо-
вание и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ 
НА ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ЗА СТУДЕНТИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот и усло-
вите за организирање на  практична настава на студен-
тите. 

 
Член 2 

Високообразовните установи, согласно овој правил-
ник, ќе извршат изменување и дополнување на постој-
ните студиски и предметни програми, во кои што ќе се 
определи обемот и времетраењето на практичната на-
става која не може да биде пократка од 30 дена,  начи-
нот на нејзина реализација, како и  бројот на кредити 
кои ќе ги стекнат студентите со реализацијата на пра-
ктичната настава. 

    
Член 3 

Високообразовната установа  обезбедува услови во 
соработка со соодветни субјекти за изведување на пра-
ктичната настава.  

Високообразовната установа за студентите кои за-
вршуваат прва година,  поканува по еден истакнат ра-
ботник од стопанството кој ќе ги воведе во основните 
начела на работата на организациите во кои се планира 
реализацијата на практичната настава. 

  
Член 4 

Во текот на реализацијата на практичната настава 
студентот треба да е  под надзор на ментор од високоо-
бразовната установа, кој одговара за успешно реализи-
рање на практична настава.  

Ментор се ангажира и од страна на организацијата - 
установата каде се реализира практичната настава. 

 
Член 5 

Студентот за време на реализацијата на практична-
та настава  води дневник  за секојдневните активности. 

 
Член 6 

Високообразовната установа пред почетокот на 
практичната настава на студентот го известува и му из-
дадава документ – потврда за негово упатување до ор-
ганизацијата - установата каде ќе се реализира истата, 
потпишана од деканот/директорот. 

 По завршувањето на практичната настава студен-
тот  ја враќа потврдата од став 1 на овој член на  едини-
цата на високообразовната установа заверена од орга-
низацијата – установата, односно менторот. 

     
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на  објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 15 септември 2010 
година. 

 
     Бр. 19.3627/5 
26 мај 2009 година                                Министер, 

  Скопје                                  Перо Стојановски, с.р. 

1259. 
Врз основа на член  99 став 10 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 35/08, 103/08 и 26/09), министерот за 
образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА 
ИСТАКНАТИОТ СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКАТА 
ОД СООДВЕТНАТА ОБЛАСТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 

НА КЛИНИЧКА НАСТАВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите кои 

треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од пра-
ктиката од соодветната област за изведување на кли-
ничка настава.  

 
Член 2 

Одделни изрази употребувани во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. Истакнат стручњак од практика од соодветната 
област е хабилитирано лице  признато  на основа на не-
говите постигнувања во практичната примена на науч-
ните знаења во дадено поле на дејност, чии постигну-
вања се цитирани во стручната литература во соодвет-
ната област, кое добило награди за своите стручни по-
стигнувања, односно лице кое поседува вештнини и 
знаења  за правилно и мудро одлучување, расудување 
и пренесување и со тоа се здобило со авторитет и ста-
тус од неговите колеги или од јавноста во соодветна 
област. Ова лице поседува познавања и морални вред-
ности  доволно големи за останатите да можат офици-
јално или правно да се повикаат на неговото индивиду-
ално знаење. 

2. Хабилитирано лице е лице оспособено за држење 
предавање на  високообразовна установа. 

 
Член 3 

Одлука за стекнување на статус на истакнат струч-
њак од практиката за изведување на клиничка настава 
донесува  Комисија формирана од Наставно-научниот 
совет на единицата на високообразовна установа сог-
ласно Статутот, на основа на следните услови: 

- работно искуство во соодветната област од нај-
малку 10 години; 

- учество или раководење на национални или меѓу-
народни проекти од соодветната област; 

- меѓународно признати контакти потврдени со пре-
пораки од релевантни институции и поединци; 

- објавени стручни анализи и трудови во домашни 
или меѓународни списанија (со висок фактор на влија-
ние) кои ќе се сметаат за хабилитационен труд; 

- минимум високо образование, како  и доказ за 
надградба и искуство со непрекинат континуитет во 
трање од 10 години; 

- да поседува педагошко - методички  вештини или 
пракса за пренесување на своето знаење. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 15 септември 2010 
година. 

 
     Бр. 19.3627/5 
26 мај 2009 година                       Министер, 

   Скопје                                 Перо Стојановски, с.р. 
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1260. 
Врз основа на член 120 став 1 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 35/08, 103/08 и 26/09), министерот за обра-
зование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО (ВО 
МАТЕРИЈАЛНА И ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА) И 
СОДРЖИНАТА НА МАТИЧНАТА КНИГА НА ЗА-
ПИШАНИ СТУДЕНТИ И ГЛАВНАТА КНИГА НА  

ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и начи-

нот на водењето (во материјална и електронска форма) 
и содржината на матичната книга на запишани студен-
ти и главната книга на дипломирани студенти на висо-
кообразовните установи. 

  
Член 2 

Високообразовната установа, односно единицата во 
состав на високообразовната установа, води матична 
книга на  запишани студенти одделно за студиите од 
прв, втор и трет циклус. 

Во матичната книга  се води одделна евиденција за 
секоја студиска програма за која се добиени акредита-
ција и решение за почеток со работа. 

Евиденцијата од член 1 на овој правилник се води 
на начин единствен за сите високообразовни установи. 

 
II. Матична книга на запишани студенти 

 
Член 3 

Матичната книга  на запишани студенти се води во 
матeријална и електронска форма. 

Матичната книга  се води на Образец бр. 1 за први-
от циклус на студии, Образец бр. 2 за вториот циклус  
на студии и Образец бр. 3 за трeтиот циклус на студии, 
со димензии 290 мм x 420 мм, а кога се печати и води 
двојазично, со димензии 350 мм x 500мм. 

  
Член 4 

Матичната книга на запишани студенти на првиот 
циклус на студии на корицата содржи  грб и име на 
Република Македонија, грб и име на високообразовна-
та установа, лого и име на единицата во состав на висо-
кообразовната установа, назив: „МАТИЧНА КНИГА 
НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС НА 
СТУДИИ“. Првата страна содржи назив: „МАТИЧНА 
КНИГА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИК-
ЛУС НА СТУДИИ“ и податоци за: име на високообра-
зовната установа, седиште,  основач, единица,  седи-
ште, број на решението за почеток со работа и датумот 
на  издавање, учебна година за која се води книгата, 
научно подрачје полиња и области, назив на студиски-
те програми  за кои се води матичната евиденција: на-
зив на студиските програми, статус на студиските про-
грами (академски/стручни), времетраење на студиските 
програми, ЕКТС кредити кои се стекнуваат со нивно 
завршување, стручен назив со кој се стекнува студен-
тот со дипломирањето, јазикот на кој се изведува 
наставата на  студиските програми. Втората страна  со-
држи податоци за студентот: реден број, број на досие, 
презиме, средно име и име на студентот, датум на раѓа-
ње, место на раѓање, адреса на живеење (престојува-
ње). Третата страна содржи податоци за: статус на сту-
дентот (редовен/вонреден), назив на  претходно завр-

шеното  образование и година на завршување, етничка 
припадност, занимање на родителот/студентот, назив 
на студиската програма, времетраење на студиската 
програма и број на  ЕКТС кредити кои се стекнуваат, 
стручен назив кој се стекнува со завршување на студи-
ската програма. 

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го 
заверува деканот на единицата на високообразовната 
установа, односно директорот на самостојната високо-
образовна установа.  

 
Член 5 

Матичната книга на запишани студенти на вториот 
циклус на студии на корицата содржи  грб и име на Ре-
публика Македонија, грб и име на високообразовната 
установа, лого и име на единицата во состав на високо-
образовната установа, назив: „МАТИЧНА КНИГА НА 
ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС НА 
СТУДИИ“. Првата страна содржи назив: „МАТИЧНА 
КНИГА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА ВТОР 
ЦИКЛУС НА СТУДИИ“ и податоци за: име на високо-
образовната установа, седиште, основач, единица, се-
диште,  број на решението за почеток со работа и да-
тум на  издавање, учебна година за која се води книга-
та, научно подрачје полиња и области, назив на студи-
ските програми  за кои се води матичната евиденција:  
назив на студиските програми, статус на студиските 
програми (академски/стручни), времетраење на студи-
ските програми,  ЕКТС кредити кои се стекнуваат со 
нивно завршување, потребен број ЕКТС кредити од пр-
виот и вториот циклус за завршување на студиите, 
стручен/научен назив со кој се стекнува студентот со 
дипломирањето, јазикот на кој се изведува наставата на  
студиските програми. Втората страна  содржи подато-
ци за студентот: реден број, број на досие, презиме, 
средно име и име на студентот, датум на раѓање, место 
на раѓање, адреса на живеење (престојување). Третата 
страна содржи податоци за: назив на  претходно завр-
шени студии од прв циклус и година на завршување, 
стекнати ЕКТС кредити од претходното образование, 
етничка припадност; занимање на родителот/студен-
тот, назив на студиската програма, времетраење на сту-
диската програма и број на ЕКТС кредити кои се 
стекнуваат со нејзиното завршување, стручен/научен 
назив кој се стекнува со завршување на студиската 
програма. 

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го 
заверува деканот на единицата на високообразовната 
установа, односно директорот на самостојната високо-
образовна установа.  

 
Член 6 

Матичната книга на запишани студенти на третиот 
циклус  на студии  на корицата содржи грб и име на Ре-
публика Македонија, грб и име на високообразовната 
установа, лого и име на единицата во состав на високо-
образовната установа, назив: „МАТИЧНА КНИГА НА 
ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА 
СТУДИИ“. Првата страна содржи назив: „МАТИЧНА 
КНИГА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИК-
ЛУС НА СТУДИИ“ и податоци за: име  на високообра-
зовната установа, седиште, основач,единица, седиште, 
број на решението за почеток со работа и датумот на  
издавање, учебна година за која се води книгата, науч-
но подрачје, полиња и области, назив на студиските 
програми  за кои се води матичната евиденција: назив 
на студиските програми,  времетраење на студиските 
програми, ЕКТС кредити кои се стекнуваат со нивно 
завршување, потребен број на ЕКТС кредити од први-
от, вториот и третиот циклус за заршување на студии-
те, научен назив со кој се стекнува студентот со дипло-
мирањето, јазикот на кој се изведува наставата на  сту-
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диските програми. Втората страна  содржи податоци за 
студентот: реден број, број на досие, презиме, средно 
име и име на студентот, датум на раѓање, место на ра-
ѓање, адреса на живеење (престојување). Третата стра-
на содржи податоци за: назив на  претходно завршени 
студии од втор циклус и година на завршување; вкупно 
стекнати ЕКТС кредити од студиите од прв и втор цик-
лус; етничка припадност; занимање  на родите-
лот/студентот, назив на студиската програма, време-
траење на студиската програма и број на ЕКТС креди-
ти кои се стекнуваат со нејзиното завршување, научен 
назив кој се стекнува со завршување на студиската 
програма. 

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го 
заверува деканот на единицата на високообразовната 
установа, односно директорот на самостојната високо-
образовна установа.  

 
III. Главна книга на дипломирани студенти 

 
Член 7 

Издадените дипломи и додатоци на дипломи се во-
дат во главната книга  на дипломирани студенти  за 
прв, втор и трет циклус на студии.  

Главната книга на дипломирани студенти  се води 
на Образец бр. 4 за првиот циклус на студии, Образец 
бр. 5 за вториот циклус на студии и Образец бр. 6 за 
трeтиот циклус на студии,  со димензии 210 мм x 290 
мм, а кога се печати и води двојазично, димензиите се 
250 мм x 350 мм. 

 
Член 8 

Главната книга на дипломирани студенти на првиот 
циклус на студии на корицата содржи  грб и име на Ре-
публика Македонија, грб и име на високообразовната 
установа, лого и име на единицата во состав на високо-
образовната установа, назив: „ГЛАВНА КНИГА НА 
ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС НА 
СТУДИИ“. Првата страна содржи назив: „ГЛАВНА 
КНИГА НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА ПРВ 
ЦИКЛУС НА СТУДИИ“ и податоци за студиските 
програми: назив на студиските програми, насо-
ки/модули, ЕКТС кредити кои се стекнуваат со завр-
шување на програмата, стручен назив кој се стекнува 
со завршување на програмата. Втората страна содржи   
податоци за студентот: реден број; реден број од Ма-
тичната книга на запишани студии на прв циклус на 
студии; број на досие; презиме, средно име и име на 
студентот; датум и место на раѓање; пол; етничка при-
падност; државјанство. Третата страна ги содржи пода-
тоците: име на студиската програма; стручен назив со 
кој се стекнал дипломираниот студент; број и датум на 
дипломата; број  и датум на додатокот на дипломата; 
среден успех; стекнати ЕКТС кредити; корисник на 
стипендија, од кого ја прима и од кога; корисник на 
кредит и од кога; потпис на студентот и датум на при-
ем на дипломата и додатокот на дипломата. 

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го 
заверува деканот на единицата на високообразовната 
установа, односно директорот на самостојната високо-
образовна установа.  

 
Член 9 

Главната книга на дипломирани студенти на втори-
от циклус на студии на корицата содржи  грб и име на 
Република Македонија, грб и име на високообразовна-
та установа, лого и име на единицата во состав на висо-
кообразовната установа, назив: „ГЛАВНА КНИГА НА 
ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС 
НА СТУДИИ“. Првата страна содржи назив: “ГЛАВ-

НА КНИГА НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА 
ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ“ и податоци за студи-
ските програми: назив на студиските програми, насо-
ки/модули, ЕКТС кредити кои се стекнуваат со завр-
шување на програмата,  вкупен број ЕКТС кредити кои 
се стекнуваат на првиот и вториот циклус на студии, 
стручен/научен назив кој се стекнува со завршување на 
програмата. Втората страна  содржи   податоци за сту-
дентот: реден број; реден број од Матичната книга на 
запишани студенти на втор циклус на студии; број на 
досие; презиме, средно име и име на студентот; датум 
и место на раѓање; пол; етничка припадност; држав-
јанство. Третата страна ги содржи податоците: име на 
студиската програма; стручен/научен назив со кој се 
стекнал дипломираниот студент; број и датум на дип-
ломата; број  и датум на додатокот на дипломата; сре-
ден успех; стекнати ЕКТС кредити; вкупен број ЕКТС 
кредити кои студентот ги стекнал од прв и втор циклус 
на студии; корисник на стипендија, од кого ја прима и 
од кога; корисник на кредит и од кога; потпис на сту-
дентот и датум на прием на дипломата и додатокот на 
дипломата. 

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го 
заверува деканот на единицата на високообразовната 
установа, односно директорот на самостојната високо-
образовна установа.  

 
Член 10 

Главната книга на дипломирани студенти на трети-
от циклус на студии на корицата содржи  грб и име на 
Република Македонија, грб и име на високообразовна-
та установа, лого и име на единицата во состав на висо-
кообразовната установа, назив: „ГЛАВНА КНИГА НА 
ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС 
НА СТУДИИ“. Првата страна содржи назив: „ГЛАВ-
НА КНИГА НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА 
ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ“ и податоци за студи-
ските програми:  назив на студиските програми, насо-
ки/модули, ЕКТС кредити кои се стекнуваат со завр-
шување на програмата, вкупен број на ЕКТС кредити 
кои се стекнуваат од прв, втор и трет циклус на студии; 
научен назив кој се стекнува со завршување на програ-
мата. Втората страна  содржи  податоци за студентот: 
реден број; реден број од Матичната книга на  запиша-
ни студенти на трет циклус на студии; број на досие; 
презиме, средно име и име на студентот; датум и место 
на раѓање; пол; етничка припадност; државјанство. 
Третата страна ги содржи податоците: име на студи-
ската програма; научен назив со кој се стекнал дипло-
мираниот студент; број и датум на дипломата; број  и 
датум на додатокот на дипломата; среден успех; стек-
нати ЕКТС кредити; вкупен број ЕКТС кредити кои 
студентот ги стекнал од прв, втор и трет циклус на сту-
дии; корисник на стипендија, од кого ја прима и од ко-
га; корисник на кредит и од кога; потпис на студентот 
и датум на прием на дипломата и додатокот на дипло-
мата. 

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го 
заверува деканот на единицата на високообразовната 
установа, односно директорот на самостојната високо-
образовна установа.  

 
Член 11 

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

 
    Бр.19.3627/1 
26 мај 2009 година                         Министер, 

  Скопје                              Перо Стојановски, с.р. 
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1261. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 35/08,  103/08 и 26/09), министерот за образо-
вание и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ 
УСТАНОВИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува  начинот на запишу-
вање, содржината, формата на збирката на обрасци за 
запишување, начинот на објавување на запишувањата, 
исправите и доказите што се приложуваат кон барање-
то, информатичкото водење на Регистарот, поврзаноста 
со Централниот Регистар на Република Македонија. 

 
Член 2 

Регистарот на субјектите кои вршат високообразов-
на дејност (во натамошниот текст: Регистарот) се води 
рачно и информатички. 

 
Член 3 

Регистарот  се води во форма на книга со тврд по-
вез во црвена боја, со димензии 290 мм x 420 мм, со по-
врзани и нумерирани евиденциски листови на бела 
хартија. 

Пред почетокот на водењето на Регистарот се забе-
лежува вкупниот број страници што ги содржи Реги-
старот и се заверува со печат од страна на Министерс-
твото за образование и наука (во натамошниот текст: 
Министерството) и со потпис на овластеното лице за 
водење на Регистарот. 

 
Член 4 

Книгата на која се внесуваат податоци од Региста-
рот е дадена на Образец кој е составен дел и е даден во 
прилог на овој правилник. 

 
Член 5 

Корицата на Регистарот  го содржи грбот и името на 
Република Македонија, а под него на средината со црна 
боја стои: „РЕГИСТАР НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ 
УСТАНОВИ“;  првата страна содржи: грб и име на 
Република Македонија и име на Министерството за 
образование и наука; назив: „Регистар на високообразов-
ните установи„, реден број, датум; основач на високоо-
бразовната установа: назив на основачот, седиште, број 
и датум на актот за основање; назив на високообразов-
ната установа: седиште, општина; исправи и докази што 
се приложуваат кон барањето (решение за акредитација, 
акт за основање,  решение за почеток со работа, статут); 
статус на високообразовната установа (државна или 
приватна); вид на високообразовната установа 
(универзитет, единица во состав на универзитет, висока 
стручна школа); подрачје на научно-образовната 
дејност; поле и области на научно-образовната дејност; 
вид на звањето. Втората страна содржи: грб и име на 
Република Македонија и име на Министерството за 
образование и наука; назив: „Регистар на високообразов-
ните установи“, реден број, датум; број на  наставно-
научни/научни, наставни и други стручни и техничко-
административни работници: редовни професо-
ри/научни советници, вонредни професори/виши научни 
соработници, доценти/научни соработници, професори, 
виши предавачи, предавачи, виши лектори, лектори, 
млади истражувачи-докторанти, млади истражувачи-
магистранти, други стручни и техничко-административ-
ни работници; простор за вршење на  високообразовната 
дејност: вкупна површина м2, површина по редовно 
запишан студент м2, вкупен број предавални, вкупен 
број кабинети, вкупен број лаборатории; опрема за 

вршење на високообразовната дејност: краток опис на 
потребната опрема за вршење на високообразовната деј-
ност;  вкупна вредност на опремата. Третата страна со-
држи: грб и име на Република Македонија и име на 
Министерството за образование и наука; назив: „Реги-
стар на високообразовните установи“; информативно-
информатичка документација: вкупен број на книги во 
библиотеката, други средства за информативно-инфор-
матичка документациона дејност; статусни промени: 
спојување, поделба, припојување; други промени; бри-
шење на високообразовната установа од Регистарот. 

 
Член 6 

Уписот  во Регистарот се води во Министерството 
за образование и наука, во секторот за високото обра-
зование. 

 
Член 7 

Податоците за уписот во Регистарот ги упишува др-
жавен службеник задолжен за  водење и чување на Ре-
гистарот. 

 
Член 8 

На еден лист на Регистарот можат да се запишат 
податоци само за една високообразовна установа. 

Кога Регистарскиот лист ќе се исполни до крајот за 
наредните запишувања се користи нов Регистарски 
лист кој се води под ист Регистарски број. 

 
Член 9 

Во Регистарот се запишуваат сите промени што на-
стануваат во вискоообразовната дејност и истите се за-
пишуваат во Регистарот на листот каде што е запишана 
високообразовната установа. 

Во Регистарот се запишуваат и  статусните промени 
на високообразовната установа и тоа: спојување, по-
делба или припојување кои се запишуваат во Региста-
рот на листот каде што е запишана високообразовната 
установа. 

Бришењето на високообразовната установа се врши 
врз основа на решение за бришење. 

 
Член 10 

Исправи и докази кои се приложуваат кон барањето 
за запишување на високообразовната установа во Реги-
старот се: 

- Мислење, односно решение за акредитација; 
- Акт за основање на високообразовната установа; 
- Решение за почеток со работа; 
- Статут на високообразовната установа. 
 

Член 11 
Регистарот се води и информатички во информа-

тичката база на податоци и документи. 
Податоците од Регистарот од став 1 на овој член се 

заштитени од неовластени измени согласно со пропи-
сите за податоците во електронски облик и електрон-
ски потпис. 

Во еден информатички запис можат да се внесат 
податоци само за една високообразовна установа. 

 
Член 12 

Промените што ќе настанат во дејноста на високоо-
бразовната установа, односно  статусните промени се 
внесуваат во Регистарот во нов информатички запис, 
со точно определена релациска врска на останатите ин-
форматички записи за високообразовната установа. 

 
Член 13 

Бришењето на високообразовната установа од Реги-
старот се врши со внесување на нов информатички за-
пис со точно определена релациска врска со сите ин-
форматички записи за високообразовната установа. 
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Член 14 
Во случај на погрешно внесување на податоци во 

Регистарот, исправката се врши со внесување на пода-
тоците на нов информатички запис, со точно определе-
на релациска врска со информатичкиот запис кој се ис-
права. 

 
Член 15 

Секое внесување на податоци во Регистарот е пот-
пишано со електронски потпис од овластеното лице 
што го води Регистарот, кое и ги координира сите 
активности потребни за гаранција на веродостојност на 
податоците, неавторизиран пристап и промена на пода-
тоците и заштита од губење на податоците. 

 
Член 16 

Регистарот што се води во информатичката база на 
податоци и документи е поврзан со Централниот Реги-
стар на Република Македонија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 17 
Запишувањето на високообразовната установа во 

Регистарот се објавува на веб страницата на Мини-
стерството. 

 
Член 18 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за регистрација на 
високообразовни установи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 66/01). 

 
Член 19 

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

                     
     Бр. 19.3627/1 
26 мај 2009 година                                Министер, 

    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 
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1262. 
Врз основа на член 161 став 3 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 35/08 и 103/08 и 26/09), министерот за обра-
зование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ЕКВИВАЛЕН-
ЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИТЕ ВИ-
СОКООБРАЗОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОТ-

РЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за еквиваленција и признавање на странските ви-
сокообразовни квалификации како и потребната доку-
ментација за спроведување на постапката. 

 
Член 2 

Постапката за признавање, односно еквиваленција 
на странската високообразовна квалификација, се по-
кренува со поднесување на барање  за признавање на 
странска високообразовна квалификација (во натамош-
ниот текст: барање) од носителот на странската висо-
кообразовната квалификација до Информативниот цен-
тар за еквиваленција и признавање на странски високо-
образовни квалификации (во натамошниот текст: 
ИЦЕП) при Министерството за образование и наука 
(во натамошниот текст: Министерството).  

Барањето   се поднесува на Образец кој е  составен 
дел на овој правилник.  

Барањето од став 1 на овој член содржи: назив:  
„БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКА ВИСО-
КООБРАЗОВНА КВАЛИФИКАЦИЈА“, место за таксе-
на марка во износ од 250 денари; податоци за барате-
лот: име и презиме, датум на раѓање, единствен мати-
чен број, место и држава на раѓање, државјанство, на-
ционалност, пол (машки, женски), адреса на живеење: 
град и држава, Е-пошта, телефонски број за контакт;  
податоци за стекнатата странска високообразовна ква-
лификација за која се бара признавање: назив на висо-
кообразовната установа; адреса на високообразовната 
установа, град, држава, веб адреса на високообразовна-
та установа; студиска област – насока; начин на студи-
рање (редовно, вонредно, учење на далечина, заеднич-
ка диплома); стекнат степен/титула/назив/звање; трае-
ње на студиите според студиската програма (број на 
години); датум на запишување на студиите; датум на 
завршување на студиите; датум на изавање на квали-
фикацијата; услови за стекнување на странската висо-
кообразовна квалификација (теза, дисертација, завршен 
испит, друго); дали високообразовната квалификација 
е стекната на еден од првите 500 универзитети ранги-
рани на последната објавена листа од следните инсти-
туции – Институт за високообразование при Шангај-
скиот Џио Тонг Универзитет, US News and report и 
Times Higher Education Supplement-World  University 
Ranking (да, не);  податоци за претходното образова-
ние: А) средно образование: назив на институцијата, 
град и држава, назив на стекнатата квалификација, го-
дина на запишување, година на завршување; Б) високо 
образование: назив на високообразовната установа, 
град и држава, назив на стекнатата квалификација, го-
дина на запишување, година на завршување;  цел на 
признавањето на странската високообразовна квалифи-
кација во Република Македонија (продолжување на 
образованието, вработување, и друго); изјава на подно-
сителот на барањето за валидноста на поднесената до-
кументација до ИЦЕП; град и датум на поднесување на 
документацијата и потпис на барателот; напомена. 

Член 3 
Кон барањето од член 2 став 1 на овој правилник се 

приложуваат следните документи: 
- странска високообразовна диплома во оригинал; 
- фотокопија од високообразовната диплома завере-

на на нотар; 
- превод од странската високообразовна диплома на 

македонски јазик и неговото киилично писмо заверен 
на нотар; 

- оригинал уверение или додаток на дипома; 
- фотокопија од уверение/транскрипт заверен на 

нотар; 
- превод на уверение/транскрипт на македонски 

јазик и неговото кирилично писмо заверено на нотар; 
- индекс оригинал; 
- фотокопија од диплома од претходно образова-

ние; 
- студиски план и програма во времетраење на сту-

дирањето; 
- магистерски труд или докторска дисертација; 
- книшка за специјализација со запишани турнуси 

(доколку се работи за студии од научното подрачје на 
медицински науки и здравство); 

- уплатница; 
- други документи за кои комисијата цени дека се 

потребни, а кои се во врска со признавањето на стран-
ската високообразовна квалификација. 

 
Член 4 

ИЦЕП упатува барање за проверка на валидноста 
на странскиот високообразовен документ односно не-
говиот носител до институцијата која го издала доку-
ментот. 

ИЦЕП ја проверува акредитација на странската ви-
сокообразовна установа која истата ја издала. 

Одлуката за признавање, односно еквиваленција на 
странската високообразовна квалификација ќе биде по-
ништена во посебна постапка доколку одговорот на ба-
рањето за валидноста на документот односно носите-
лот од странската високообразовна установа биде нега-
тивен, односно доколку странската високообразовна 
установа не е акредитирана во соодветна постапка. 

 
Член 5 

При одлучувањето за еквиваленција и признавање 
на странските високообразовни квалификации, коми-
сиите ќе го имаат предвид следното: 

- споредливоста и сличноста на странската високоо-
бразовна квалификација со домашните високообразов-
ни квалификации односно усогласеноста со Нацинал-
ната рамка на квалификации; 

- обемот, видот, должината и степенот на студиска-
та програма согласно Европскиот кредит трансфер 
систем (ЕКТС); 

- системот и Националната рамка на квалификации 
од која квалификацијата потекнува; 

- статусот на странската високообразовна институ-
ција која ја издала квалификацијата, односно дали 
истата е акредитирана и овластена од компетентните 
органи во матичната (или друга) држава за издавање 
квалификации односно дипломи и свидетелства; 

- наставните достигнувања; 
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- условите за запишување на студиската програма, 
односно високообразовната установа која квалифика-
цијата ја издала; 

- правата кои квалификацијата, односно дипломата 
или свидетелството ги дава во матичната држава; 

- целите на еквиваленцијата, односно признавањето 
во Република Македонија  и 

- поранешната практика, т.е. претходно решени 
слични случаеви. 

При донесувањето на одлука за еквиваленција, од-
носно признавање, се земаат предвид и други содржи-
ни кои се од значење за еквиваленција и признавање на 
странската високообразовна квалификација во Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 6 

Во постапката за еквиваленција и признавање на 
странската високообразовната квалификација, комиси-
ите за еквиваленција односно признавање, вршат спо-
редување на предметите, студиските програми како и 
степените на образование, условите за запишување на 
образовната програма, правата кои дипломата, односно 
сертификатот ги дава во земјата каде е издадена,  на 
кредитите освоени во текот  на студиите согласно со 
европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС), како и ис-
ходот од образовниот процес. 

 Во случај на делумно завршено високо образова-
ние се утврдува завршениот дел на студиската (обра-
зовна) програма. 

 
Член 7 

Комисиите го предлагаат видот, степенот и називот 
на странската високообразовна квалификација, однос-
но употребата на стручниот или научниот назив, од-
носно звање, титула во Република Македонија. 

Одлуката се издава во три примероци од кои едни-
от примерок му се врачува на барателот а два примеро-
ци остануваат во Министерството. 

 
Член 8 

За текот на седниците  на комисиите од петте науч-
ни области се води Записник. 

Записникот од став 1 на овој член содржи: место и 
време, имиња на присутни членови на комисиите, име-
то и презимето на подносителот на барањето, предме-
тот за кој се постапува, звањата/титулите кои ги пред-
лагаат комисиите до министерот надлежен за работите 
на високото образование, евентуални забелешки по од-
нос на барањето.  

Записникот може да содржи и други заклучоци по-
врзани со работата на комисиите.  

Записникот го потпишуваат претседателот и члено-
вите на комисиите. 

 
Член 9 

Барањето за признавање на странската високообра-
зовна квалификација може да биде целосно или делум-
но прифатено. 

Ако завршената студиска (образовна) програма во 
странство, во споредба со домашната студиска (обра-
зовна) програма покажува суштински разлики во обе-
мот, содржината или степенот на високото образова-

ние, а истите се битни за функцијата на квалификација-
та, барањето за еквиваленција односно признавање на 
високообразовната квалификација стекната во странс-
тво не се признава во целост, при што комисијата треба 
да ги образложи причините за непризнавањето како и 
обемот, видот и суштината на разликите. 

 
Член 10 

Ако во постапката за еквиваленција односно приз-
навање на странската високообразовна квалификација, 
комисиите утврдат отстапување и разлики во образов-
ните програми, барателот може да биде упатен да по-
ложи дополнителни испити заради отстранувањето на 
разликите. 

Кога барателот ќе ги положи предвидените допол-
нителни испити барањето за еквиваленција и признава-
ње се признава во целост. 

 
Член 11 

Професионалното признавање е постапка во која на 
носителот на странскиот документ со одлука му се 
признава односно утврдува степенот, видот и називот 
на странската високообразовна квалификација и се кла-
сифицира во системот на високото образование во Ре-
публика Македонија. 

Со добивањето одлука со која се признава високоо-
бразовната квалификација стекната во странство, носи-
телот на странската високообразовна квалификација 
може да ја практицира професијата стекната во странс-
тво, во Република Македонија. 

 
Член 12 

Постапката за професионално признавање на висо-
кообразовната квалификација стекната во странство се 
покренува на барање на носителот на странскиот доку-
мент. 

Барањето се поднесува на пропишан образецот од 
член 2 на овој правилник. 

 
Член 13 

На постапката за професионално признавање соод-
ветно се применуваат одредбите од овој правилник, 
кои се однесуваат на еквиваленција и признавање на 
странските високообразовни квалификации. 

 
Член 14 

Со  влегување во сила на овој правилник престану-
ва да важи  Правилникот за начинот и постапката за 
еквиваленција и признавање на странските високообра-
зовни квалификации како и потребната документација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
65/07). 

 
Член 15 

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

 
    Бр. 16.3627/3 
26 мај 2009 година                             Министер, 

   Скопје                              Перо Стојановски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1263. 
Врз основа член 89-г став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ” бр.50/97, 16/2000, 
17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005, 40/2007, 98/2008 и 
161/2008), член 205 став 1 од Законот за општа управна 
постапка („Службен весник на РМ” бр.38/2005) и член 
6 од Правилникот за формата, содржината и начинот 
на водење на регистар на здруженија на граѓани од об-
ласта на социјалната заштита („Службен весник на 
РМ” бр.10/2005), министерот за труд и социјална поли-
тика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРА-
ЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА 
 
1. Барањето на Здружението на граѓани Центар за 

социјални иницијативи -  „НАДЕЖ“ - Скопје, СЕ УВА-
ЖУВА. 

2. Здружението на граѓани Центар за социјални 
иницијативи -  „НАДЕЖ“со седиште во Скопје на ул.” 
Виетнамска бб се впишува во Регистарот на здружени-
ја на граѓани од областа на социјалната заштита, што 
се води при Министерството за труд и социјална поли-
тика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - Цен-
тар за социјални иницијативи - „НАДЕЖ“ со седиште 
во Скопје на ул.”Виетнамска бб“ ќе се изврши најдоц-
на пет дена од денот на објавувањето на Решението во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 10-8466/4 
8 јуни 2009 година                                Министер, 

  Скопје                              Џељаљ Бајрами, с.р. 
_____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1264. 
Врз основа на член 46 од Законот за градење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05 
и 82/08), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ, ОЗНАЧУВА-
ЊЕТО НА ПРОЕКТОТ, НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКА 
НА ПРОЕКТОТ ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ 

ЛИЦА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЗАПИСИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува содржината на прое-
ктите, означувањето на проектите, начинот на заверка 
на проектот од страна на одговорните лица и начинот 
на користење на електронските записи. 

 
Член 2 

(1) Содржината на проектите од член 33 од Законот 
за градење се состои од три дела и тоа: 

1. Општ дел; 
2. Локациско-урбанистички дел; и 
3. Проектен дел. 
(2) Содржината на деловите на проектот е различна 

во зависност од видот на проектот, намената на градба-
та и нејзината специфичност и комплексност. 

Член 3 
(1) Општиот дел на проектот  содржи основни по-

датоци и програмски дел. 
(2) Основните податоци се: 
1.  назив и адреса на градбата, стационажи, делници 

и сл.; 
2.  назив на проектот, вид на проектот, односно на-

мена на проектот и ниво на обработка; 
3. назив на инвеститорот (правно или физичко ли-

це) и неговото седиште или адреса на неговото живеа-
лиште; 

4. назив, седиште и адреса на правното лице кое го 
изработува проектот; 

5. доказ дека правното лице е регистрирано во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија за вршење 
на дејноста проектирање; 

6.  лиценца за проектирање на градби од соодветна 
категорија; 

7. решение за именување на проектант и соработни-
ци за сите делови од проектот, со број на овластување-
то; 

8. овластување на проектантот за сите делови од 
проектот; 

9.  место на изработка на проектот; и  
10. датум на завршување на проектот. 
(3) Програмскиот дел ја содржи проектната програ-

ма во која инвеститорот ги дефинира неговите потреби 
и барања на градбата што се проектира и се состои од: 

- архитектонски дел со дефинирани барања во од-
нос на просторно-функционалната организација на 
градбата, спецификација на потребните функционални 
целини, поединечни простори и нивните приближни 
површини, наменски капацитети на просторите неоп-
ходни за нивното димензионирање и за димензионира-
њето на инсталациите, опремата и техничко-техноло-
шките системи; 

- градежен дел со дефинирани барања во однос на 
конструктивните системи, потребната доверливост на 
конструктивните елементи и квалитетот на градежните 
материјали со кои ќе се гради градбата; и 

- техничко - технолошки дел со дефинирани барања 
во однос на техничко - технолошките инфраструктури, 
системи и опрема кои ќе се вградат во градбата. 

(4) Програмскиот дел е задолжителен за идејниот и 
основниот проект;  

(5) Проектот за подготвителни работи, изведбениот 
проект, проектот на изведената состојба и проектот за 
употреба и одржување на градбата не содржи програм-
ски дел. 

 
Член 4 

(1) Локациско-урбанистичкиот дел на проектот се 
состои од податоци за урбанистичко-архитектонските 
услови за градење - намена на земјиштето и просторни-
те граници за изградба, градежната парцела, регулаци-
оната линија, градежната линија, површината за граде-
ње, диспозициите и параметрите на постоечките и пла-
нираните комунални инфраструктури, како и условите 
за приклучување на градбата на комуналните инфра-
структури. 

(2) Локациско-урбанистичкиот дел на идејниот про-
ект содржи: 

1. извод од урбанистичкиот план со урбанистичко-
архитектонските услови и со одредбите за неговата ре-
ализација; 

2. ситуација во соодветна мерка на која ќе бидат 
внесени: граници на градежната парцела, предвидената 
градба, регулационата и градежната линија, местопо-
ложбата на постоечките соседни објекти и планираните 
соседни градби, постоечките и планираните комунални 
инфраструктури, како и местоположбата на приклучу-
вање на градбата на комуналните инфраструктури.  
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(3) Локациско-урбанистичкиот дел на проектот за 
подготвителни работи содржи: 

1. решение за локациски услови за изградба на 
градбата; 

2. доказ за сопственост, долготраен или краткотра-
ен закуп на земјиштето, односно утврдено право на 
службеност за земјиштето кое е предмет на проектот; 

3. ситуација во соодветна мерка со прикажани соо-
браќајници и водови на комуналните инфраструктури 
со услови за приклучување на градилиштето; 

4. шема на организација на градилиштето. 
(4) Локациско-урбанистичкиот дел на основниот 

проект содржи: 
1. решение за локациски услови за изградба на 

градбата; 
2. ситуација во соодветна мерка со геодетските по-

датоци за поставеноста на градбата во градежната пар-
цела во однос на регулационата и градежната линија; 

3. ситуација во соодветна мерка на која ќе бидат 
внесени: граници на градежната парцела, предвидената 
градба, регулационата и градежната линија, местопо-
ложбата на постоечките соседни објекти и планираните 
соседни градби, постоечките и планираните комунални 
инфраструктури, како и местоположбата на приклучу-
вање на градбата на комуналните инфраструктури. 

(5) Изведбениот проект не содржи локациско-урба-
нистички дел; 

(6) Локациско-урбанистичкиот дел на проектот на 
изведена состојба содржи: 

1. решение за локациски услови за изградба на 
градбата; 

2. ситуација во соодветна мерка со геодетските по-
датоци за поставеноста на градбата во градежната пар-
цела во однос на регулационата и градежната линија; 

3. ситуација во соодветна мерка на која ќе бидат 
внесени: граници на градежната парцела, предвидената 
градба, регулационата и градежната линија, местопо-
ложбата на постоечките соседни објекти и планираните 
соседни градби, постоечките и планираните комунални 
инфраструктури, како и местоположбата на приклучу-
вање на градбата на комуналните инфраструктури. 

(7) Локациско-урбанистичкиот дел на проектот за 
употреба и одржување на градбата содржи: 

1. ситуација во соодветна мерка со приказ на изве-
дените водови и приклучувањето објектот на сите ко-
мунални инфраструктури. 

 
Член 5 

(1) Проектниот дел ги содржи сите потребни пода-
тоци за просторна организација на градбата, нејзиното 
обликување и димензии, функција, намена и начин на 
користење, техничките решенија на конструкцијата, 
формата и димензиите на конструктивните елементи, 
начинот на градење, употребените материјали, вграде-
ните инфраструктури, опрема и техничко-технолошки 
системи. 

(2) Содржината на проектниот дел се состои од 
следните делови: 

1. содржина со список на сите прилози и цртежи; 
2. технички опис со нумерички параметри; 
3. цртежи со геометриски проекции, димензии и 

спецификација на сите архитектонски, градежни и тех-
ничко-технолошки елементи од кои се состои градбата; 

4. предмер и опис на вградените градежни матери-
јали и опрема; и 

5. потребни елаборати за претходни истражни рабо-
ти кои се неопходни за изработка на проектот (геоло-
шки и геомеханички елаборат, хидролошки и хидро-
технички елаборат и др.).  

Член 6 
(1) Проектниот дел содржи проекти од различни 

инженериски области во зависност од видот и намена-
та на градбата, од начинот на градењето и видот на 
техничко-технолошките системи и опремата вградени 
во градбата. Тие можат да бидат: 

1. архитектонски проект; 
2. градежен проект (статика со сеизмика); 
3. проект за електрична инсталација и опрема; 
4. проект за машинска инсталација и опрема; 
5. проект на хидротехничка инсталација и опрема; 
6. проект на термотехничка инсталација и опрема; 
7. проект на телекомуникациска инсталација и 

опрема; 
8. проект на технолошка опрема; 
9. проект за внатрешна архитектура; 
10. сообраќаен проект; 
11. градежен проект за ископите и подградувањето; 
12. градежен проект за обезбедување на соседите и 

земјиштето;  
13. проект за заштита од пожари; и 
14. други специјализирани проекти и елаборати. 
 

Член 7 
Проектниот дел на идејниот проект содржи: 
1. содржина; 
2. технички опис;  
3. цртежи; и 
4. потребни елаборати. 
 

Член 8 
(1) Содржината на проектниот дел од идејниот про-

ект се состои од список на сите делови од проектот: 
прилози и цртежи кои се составен дел на проектот, со 
број на страницата на која почнува и завршува секоја 
од содржините во списокот. 

(2) Техничкиот опис содржи нумерички показатели 
во кој се содржани образложението за концептот на 
идејното решение и просторно-функционалната орга-
низација, параметрите кои се неопходни за докажување 
на усогласеноста на идејниот проект со условите за 
градење дефинирани во урбанистичкиот план, основ-
ните барања за градбата и основните програмски бара-
ња, конструктивниот систем, предложените градежни 
материјали, инфраструктури и опрема. Во зависност од 
инженериската област, техничкиот опис содржи: 

- во архитектонскиот проект: опис на архитектон-
скиот концепт на просторно-функционалното решение, 
опис на проектираните простори со нивните функцио-
нални капацитети и површини, опис на материјалите и 
архитектонските елементи; 

- во градежниот проект: опис на конструктивниот 
систем, резултати од анализите и пресметките од каде 
се гледаат битни податоци за исполнување на поставе-
ните услови, како и претпоставките и прописите врз 
основа на кои проектантот дошол до решението; и 

- во проектот за техничката инфраструктура: пода-
тоци за капацитетот и карактеристиките на техничките 
системи, инсталациите и опремата. 

(3) Цртежи од проектниот дел на идејниот проект 
содржат: геометриски проекции, димензии и специфи-
кација на сите архитектонски, градежни и техничко-
технолошки елементи од кои се состои градбата кои се 
потребни за издавање на решението за локациски усло-
ви за градење,  потврдување на усогласеноста на идеј-
ниот проект со условите за градење и за докажување на 
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веродостојноста на градежно-конструктивните систе-
ми, материјали и опрема. Во зависност од инженери-
ската област, цртежите од проектниот дел на идејниот 
проект содржат: 

- идеен архитектонски проект кој содржи: цртежи 
на градежната парцела, нејзината околина, автомобил-
ските и пешачките сообраќајни површини, зеленилото 
и обработката на партерот, основи на сите подземни и 
надземни етажи од објектот со основата на покривот 
(петта фасада), најмалку два карактеристични меѓусебе 
нормални вертикални пресеци, сите фасадни изгледи, 
коти на сите димензии и растојанија битни за поставе-
носта на градбата во однос на регулационата и градеж-
ната линија, границите на градежната парцела и сосе-
дите, коти на првостепената и второстепената пласти-
ка, конструктивни коти и вкупни коти на градбата во 
цртежите со основи, висински коти на терен, заштитен 
тротоар, сите катови, полукатови, денивелации а осо-
бено на плочата на приземјето и завршната плоча, гор-
ниот венец и слемето во цртежите со пресеци, површи-
ни на сите проектирани просторно-функционални це-
лиони, катови, како и на градбата во целина, описи на 
сите простори и просторно-функционални целини по 
нивната намена, сите основни слоеви во пресеците и 
диспопзиција на вградената опрема; 

- идеен градежен проект кој содржи: доволно пре-
цизни пресметки и анализи врз основа на кои со сигур-
ност може да биде верификувано усвоеното техничко 
решение, технички цртежи во погодна мерка и тоа: си-
туационо решение, основи на сите карактеристични ка-
тови (нивоа), најмалку два карактеристични меѓусебе 
нормални пресеци, изгледи, шеми и прелиминарен 
предмер и пресметка; и 

- идеен проект за техничките инсталации кој содр-
жи: цртежи и податоци за техничко-технлошките си-
стеми, вкупните капацитети на потрошувачка, инстали-
раните капацитети, диспозиција на приклучните уреди 
и шахти и др. 

(4) Во зависност  од видот и карактерот на градбата 
се изработуваат елаборати со потребните податоци, цр-
тежи и предвидени мерки за заштита од пожари, експ-
лозии и опасни материи, како и други елаборати пред-
видени со постојната законска регулатива, неопходни 
во постапката за издавање на решението за локациски 
услови за изградба на градбата.  

(5) Проектниот дел може да содржи еден или пове-
ќе проекти од член 6 на овој правилник, заради потре-
бата, секој архитектонски, градежен и технички аспект 
од градбата што се проектира да биде обработен со 
проект од соодветна инженерска област. 

 
Член 9 

Проектниот дел од проектот за подготвителни рабо-
ти содржи: 

1. Содржина со список на сите делови од проектот, 
прилози, цртежи и елаборати кои се составен дел на 
проектот; 

2. Технички опис кој содржи опис на границите на 
градилиштето, начин на просторна и техничко-техно-
лошка организација на градилиштето, список, опис, на-
мена и димензии на времените објекти неопходни за 
функционирање на градилиштето, начин на приклучу-
вање на градилиштето на постојната сообраќајна мре-
жа, начин на приклучување на градилиштето на постој-
ните комунални инфраструктурни водови неопходни за 
негово функционирање и начин и третман на градеж-
ниот отпад произведен на градилиштето; и 

3. Цртежи изработени врз основа на изводот од по-
стојниот урбанистички план со граници на градежната 
парцела, регулациони линии, граници на градилиште-
то, просторна организација на градилиштето и диспо-
зиција и намена на времените објекти, диспозиција на 
комуналните приклучоци и начинот на приклучување 
на сообраќајната инфраструктура. 

 
Член 10 

Проектниот дел од основниот проект содржи: 
1. содржина; 
2. технички опис; 
3. цртежи; 
4. предмер; и 
5. потребни елаборати. 
 

Член 11 
(1) Содржината содржи список на сите делови од 

проектот, прилози, цртежи и елаборати кои се составен 
дел на проектот, со број на страницата на која почнува 
секоја содржина од списокот и со вкупен број на стра-
ници, прилози и цртежи во проектот. 

(2) Техничкиот опис содржи спецификација на сите 
проектирани простори со нивните површини, материја-
ли и својства, детален опис со пресметка на сите прое-
ктирани техничко-технолошки инсталации и опрема, 
како и упатства за нивното изведување и тоа: 

- техничкиот опис на архитектонскиот проект содр-
жи детален опис на сите споеви, детали и елементи, 
ѕидни слоеви, подови, тавани, фасадни решенија и по-
кривни слоеви и упатство за нивното изведување, спе-
цификација и опис на проектираните материјали, нив-
ните физички и хемиски карактеристики, особено на 
текстурите и боите на завршните слоеви, сите искажа-
ни со нивните генерички имиња; 

- техничкиот опис на градежниот проект содржи: 
детален опис на усвоеното конструктивно техничко ре-
шение, список на елаборати кои се користени како под-
логи за проектирање, усвоените димензии на елементи-
те, карактеристични податоци од извршените пресме-
тки и анализи битни за верификација на усвоеното ре-
шение, користениот софтвер во анализите, нормативи-
те и други акти според кои е извршена анализата, по-
пис на усвоените материјали со нивните карактеристи-
ки и потребните претходни и контролни испитувања за 
потврдување на нивниот квалитет, начинот на изведу-
вањето на градбата и други податоци кои се битни за 
градбата; и 

- техничкиот опис на проектот за техничките инста-
лации содржи: детален опис на сите инфраструктурни 
водови и уреди, системи и опрема, со упатство за нив-
ното вградување. 

(3) Цртежите содржат проекции, пресеци, детали и 
легенди неопходни за веродостојна просторна матери-
јализација на проектот низ изградбата на градбата. Цр-
тежите во проектниот дел на основниот проект се изра-
ботени врз основа на цртежите од идејниот проект и ги 
содржат сите податоци - димензии и спецификации по-
требни за изведување (изградба) на конструкцијата, ар-
хитектонските елементи, слоеви, инсталациите и опре-
мата на просечно сложен а градба и тоа: 

- основниот архитектонски проект содржи детални 
цртежи на градежната парцела, нејзината околина, 
автомобилските и пешачките сообраќајни површини, 
зеленилото и обработката на партерот, коти на сите ди-
мензии и растојанија битни за поставеноста на градба-
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та во однос на регулационата и градежната линија, гра-
ниците на градежната парцела и соседите, детални ос-
нови на сите подземни и надземни катови од градбата 
со основа на покривот (петта фасада) со точни површи-
ни на сите простории и опис на подните и ѕидните сло-
еви, сите карактеристични меѓусебе различни верти-
кални пресеци во два меѓусебе нормални правци (по-
пречен и подолжен) со описи и димензии на сите кара-
ктеристични архитектонски елементи - ѕидови, тавани, 
подови, покриви, фасадни слоеви и др., сите фасадни 
изгледи, детални коти на првостепената, второстепена-
та  и третостепената пластика, конструктивни коти и 
вкупни коти на градбата во цртежите со основи, висин-
ски коти на сите катови, полукатови, денивелации, а 
особено коти на теренот, заштитниот тротоар, плочата 
на приземјето, плочата на завршниот кат, горниот ве-
нец на градбата и слемето во цртежите со пресеци, точ-
ни површини на сите проектирани просторно-функцио-
нални целини, катови, простории, како и на градбата во 
целина, точна диспозиција на вградената опрема, ин-
фраструктурните водови, особено вертикалите и кана-
лизационите простори, детали во хоризонтален и вер-
тикален пресек на сите карактеристични архитектон-
ски елементи и спојки, шема на столарија и браварија, 
односно детален цртеж и опис на сите елементи од 
вградената опрема - прозорци, врати, огради, геленде-
ри и др.; 

- основниот градежен проект содржи: прецизни и 
детални пресметки и анализи на усвоеното техничко 
решение со нивна јасна и употреблива презентација, 
технички цртежи во погодна мерка со сите потребни 
коти и ознаки и тоа: ситуационо решение, основи на 
сите карактеристични катови и нивоа, најмалку два ка-
рактеристични меѓусебе нормални вертикални пресе-
ци, изгледи, шеми, кофражни планови, арматурни дета-
ли, работилнички цртежи и детали; и 

- основниот проект за техничка инсталација содр-
жи: детални цртежи со спецификација и просторна 
диспозиција на водовите и уредите, системите и опре-
мата од техничките системи неопходни за нивно изве-
дување, односно изградба и вградување, како и начи-
нот на нивното приклучување на комуналните инфра-
структури. 

(4) Предмерот содржи список, количини и опис на 
архитектонските и градежните материјали, опремата и 
инсталациите кои се проектирани да се вградат во 
градбата. Предмерот се изработува во детални димен-
зии и количини, според сите поединечни архитектон-
ски, градежни и технички позиции во проектот, по ви-
дови на материјал, инсталација и опрема именуван со 
нивните генерички имиња, односно според видот на 
работите и ги содржи сите потребни параметри за ди-
мензионирање на оптовареноста на комуналните ин-
фраструктури и одредување на финансиската вредност 
на работите, како и проектираната градежна вредност 
на градбата. Предмерот се изработува до ниво на раз-
работка и во форма која го прави применлив за тендер-
ска документација, односно за договор за изведување. 

(5) Основниот проект ги содржи и следните елабо-
рати потребни за неговата изработка и за добивање на 
одобрение за градење: 

- геолошки и геомеханички елаборат; 
- хидролошки и хидротехнички елаборат; 
- елаборат за заштита при работа; 
- елаборат за заштита на животната средина и 

здравјето на луѓето; и 
- други елаборати. 

Член 12 
Содржината на проектниот дел од изведбениот про-

ект е идентична со содржината на основниот проект од 
член 10 и 11 на овој правилник, со технологија на изве-
дувањето на работите, дополнување и разработка на 
деловите од проектот со повисока сложеност, каракте-
ристични детали и начинот на нивното изведување, ка-
ко и разработка на оние содржини за чија што изградба 
се неопходни дополнителни проектни работи. Точната 
содржина на изведбениот проект ја одредуваат прое-
ктантот и инвеститорот за секој објект поединечно, по 
барање на изведувачот на работите. 

 
Член 13 

Содржината на проектниот дел од проектот на изве-
дена состојба е идентична со содржината на основниот 
проект наведена во членот 10, точки 1, 2 и 3 од овој 
правилник. Содржините на проектниот дел од проектот 
на изведена состојба треба да бидат веродостојна про-
ектна снимка на фактичката изведена состојба на град-
бата, во согласност со одобрените анекси кон основни-
от проект.  

 
Член 14 

Содржината на проектниот дел од проектот за упо-
треба и одржување на градбата е идентичен со содржи-
ната на проектот за изведена состојба од членот 13 на 
овој правилник со прилози кои содржат податоци за 
условите на гаранциите на градежните производи, про-
пишаните правила за употреба и одржување на делови-
те од градбата, вградените инсталации и опрема. Прое-
ктот за употреба и одржување на градбата содржи по-
датоци за режимот на одржувањето на градбата, задол-
жителните временски рокови за преглед на деловите од 
градбата, сервисирање и замена на дотраените делови 
на градбата и опремата и други поединости за правил-
на употреба и одржување на градбата. 

 
Член 15 

(1) Сите видови проекти, на насловната страница од 
корицата и на првата страница од проектот ги содржат 
податоците од општиот дел на проектот од член 3, став 
(2) од овој правилник. 

(2) Доколку деловите на проектот од различни ин-
женериски области се презентирани во одделни книги 
или папки, на насловните страници од кориците и на 
првите страници од деловите на проектот, тие ги содр-
жат податоците од ставот (1) на овој член и податокот 
за видот на проектот, односно делот од проектот за кој 
се работи. 

(3) Насловните страници на деловите од проектот 
од различни инженерски области и нивните први стр-
раници видливо се означуваат со ознаката на областа и 
тоа: 

1. архитектонски проект “А”; 
2. градежно-конструктивен проект “Г”; 
3. електротехнички проект “Е”; 
4. хидротехнички проект “Х”; 
5. проект за водовод и канализација “Б”; 
6. термотехнички проект “Т”; 
7. машински проект “М”; 
8. проект за телекомуникациски инсталации “ТК”; 
9. технолошки проект “ТХ”; 
10. сообраќаен проект “С”; 
11. елаборат за заштита од пожари и инсталација за 

дојава на пожар “ППЗ”; 
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12. елаборат за заштита при работа “ЗР”; 
13. елаборат за геомеханика “ГМ”; 
14. студија за заштита на животната средина и 

здравјето на луѓето “ЗЖС”. 
(4) Сите страници на проектот и неговите посебни 

делови се означени со ознаката од став (3) на овој член 
и со број на страницата. 

 
Член 16 

Цртежите во зависност од видот на проектот ја со-
држат соодветната ознака од член 15, став (3) од овој 
правилник, како и број на цртежот, мерката во која е 
изработен, техничкиот цртеж, описи на елементи на 
цртежот, ознаки на елементи на цртежот и легенда, 
рамка и печат со податоци. Печатот со податоци содр-
жи: 

1. назив на градбата; 
2. назив на инвеститорот; 
3. назив на правното лице кое го врши проектира-

њето; 
4. вид на проектот на кој му припаѓа цртежот; 
5. назив на цртежот; 
6. содржина на цртежот; 
7. број на цртежот; 
8. ознака на цртежот; 
9. мерка на цртежот; 
10. име и презиме на проектантот; 
11. име и презиме на соработниците; 
12. печат и потпис на проектнатот; 
13. печат на правното лице во кое се врши проекти-

рањето и потпис на одговорното лице; 
14. печат и потпис на ревидентот; 
15. дата на изработка на проектот; 
16. технички број на проектот; и 
17. други неопходни податоци. 
 

Член 17 
(1) Проектите од член 2 на овој правилник се заве-

руваат со печат на правното лице и со потпис на одго-
ворното лице во правното лице во кое се изработуваат, 
на насловната страница од проектот, насловните стра-
ници на сите делови од проектот и на печатот со пода-
тоци на секој цртеж. 

(2) Проектите од член 2 на овој правилник се заве-
руваат со потпис и печат на овластен проектант и на 
проектантот кој го изработил проектот. Проектантот со 
потпис и печат ги заверува насловната страница од 
проектот, насловните страници на сите делови од прое-
ктот и сите страници со цртежите на проектот што ги 
изработил, а само со печат на овластен проектант ги за-
верува сите страници со текст од проектот. 

(3) Проектите од член 2 на овој правилник ги заве-
рува со потпис и печат и ревидентот кој извршил реви-
зија на проектот. Ревидентот со потпис и печат ги заве-
рува насловните страници од проектот што го ревиди-
рал, а со печат сите страници и цртежи од проектите . 
 

Член 18 
Проектите се печатат на хартија, се пакуваат, се 

подврзуваат и се коричат во А-4 формат, на начин кој 
овозможува нивно лесно чување и користење, а воедно 
оневозможува незабележливо вадење и менување на 
поединечни содржини од проектот. 

Член 19 
(1) Проектите се запишуваат и во електронска фор-

ма на соодветни носачи на електронски записи, во фор-
мат кој е соодветен за користење и чување. Корисници-
те на проектите, електронскиот запис го добиваат и чу-
ваат во битмапен формат, додека проектантот еле-
ктронскиот запис на проектот го чува во векторски 
формат. 

(2) Проектите од ставот (1) на овој член не се упо-
требуваат во постапките за добивање на решение за ло-
кациски услови за изградба на градбата, одобрение за 
подготвителни работи, одобрение за градење и одобре-
ние за употреба на градбата. 

(3) Проектите изработени во форма на електронски 
записи се користат како работни примероци за монито-
ринг, увид, евиденција, анализа, чување и архивирање. 

 
Член 20 

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

 
Бр. 01-4407/1                 

13 април 2009 година                  Министер,                                       
          Скопје                          Миле Јанакиески, с.р. 

_____________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1265. 
Врз основа на член 9 и 27 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на 01.06.2009 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА 

ПОНУДА 
 
1. На Друштвото за градежништво, трговија и услу-

ги Козјак АД Куманово се дава одобрение за продажба 
на сопствени акции по пат на приватна понуда на вкуп-
но 3.411 обични акции во износ од 5.457.600,00 денари. 

2. Рокот за уплата на продадените сопствени акции 
кои се предмет на приватната понуда е 15 календарски 
дена од конечноста на ова решение. 

3. Продавачот на сопствени акции од точка 1 на ова 
решение е должен да ги изврши сите обврски од харти-
ите од вредност во рокот и на начинот предвиден со 
Законот и Одлуката бр. 02-667 од 26.12.2008 година за 
продажба на сопствени акции по пат на приватна пону-
да донесена на Собранието на акционери на Козјак АД 
Куманово. 

4. Продавачот на сопствени акции од точка 1 на ова 
решение е должен да ги предаде хартиите од вредност 
за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност 
во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на 
промената во трговскиот регистар. 

5. Продавачот на сопствени акции од точка 1 на ова 
решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од ре-
гистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од 
вредност до Комисијата за хартии од вредност да до-
стави доказ дека е извршен упис на акциите. 
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6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

 
Бр. 07-1501/5          Комисија за хартии од вредност 

1 јуни 2009 година                        Претседател, 
         Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1266. 
Врз основа на член 44 и член 45 од Законот за 

Судски совет на Република Македонија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 60/2006 од 15.05.2006 година), Судскиот совет 
на Република Македонија, објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 
СУД ШТИП 

 
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 45 од Законот за судови-
те („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/06), да е државјанин на Република Македонија, 
активно да го владее македонскиот јазик, да е работо 
способен и да има општа здравствена способност, да 
има стекнато универзитетска диплома за дипломиран 
правник во Република Македонија или нострифицира-
на диплома од правен факултет од странство и да има 
положен правосуден испит во Република Македонија), 
член 47 од Законот за судовите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 58/06), кандидатот за прет-
седател на суд кој се избира од редот на судиите во Ре-
публика Македонија за време од четири години да 
предложи програма за работа во текот на мандатот), 
пријавите со потребните документи во оригинал или во 
заверена копија, да ги поднесуваат до Судскиот совет 
на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на одлуката во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
     Бр. 07-1331/1                        Судски совет 
8 јуни 2009 година              на Република Македонија  
         Скопје                             Претседател, 
                                         Васил Грчев, с.р. 

_____________ 
 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

1267. 
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 

недвижности за катастарската општина Долно Јаболчи-
ште - Општина Чашка. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
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 Долно Јаболчиште, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-9042/1 
4 јуни 2009 година                               Директор, 
         Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
1268. 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ” бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 
121/07 и 161/2008), Министерството за труд и социјал-
на политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна плата по работник за месец мај 

2009 година не може да изнесува помалку од утврдена-
та на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01. Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни дејности 10.091 

02. Шумарство, искористување на шу-
ми и соодветни услужни активно-
сти 11.983 

05. Улов на риба, одгледување на риби 
и услужни активности во рибарс-
твото 8.247 

10. Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 10.794 

13. Вадење на руди на метал 16.528 
14. Вадење на други руди и камен 13.344 
15. Производство на прехранбени про-

изводи и пијалaци 13.359 
16. Производство на тутунски произво-

ди и ферментација на тутун 11.043 
17. Производство на текстилни ткаени-

ни 6.881 
18. Производство на облека; доработка 

и боење на крзно 6.837 
19. Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 6.191 

20. Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 6.754 

21. Производство на целулоза, хартија 
и производи од хартија 11.914 
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22. Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на  снимени медиуми 14.514 

23. Производство на кокс, деривати на 
нафта и  нуклеарно гориво 22.997 

24. Производство на хемикалии и хе-
миски производи 22.135 

25. Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 7.334 

26. Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 16.690 

27. Производство на основни метали 13.303 
28. Производство на метални произво-

ди во металопреработувачката фа-
за, освен машини и уреди 8.509 

29. Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 11.765 

30. Производство на канцелариски ма-
шини и компјутери 19.537 

31. Производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати на друго 
место 10.817 

32. Производство на радио, телевизи-
ска и комуникациона опрема и апа-
рати 10.456 

33. Производство на прецизни меди-
цински и оптички инструменти и 
часовници 19.196 

34. Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 9.513 

35. Производство на други сообраќајни 
средства 11.280 

36. Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место  7.652 

37. Рециклажа 9.496 
40. Снабдување со електрична енерги-

ја, гас, пареа и топла вода 25.166 
41. Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 14.287 
45. Градежништво 11.220 
50. Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, продаж-
ба на мало на моторни горива 19.593 

51. Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 17.042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; по-
правка на предмети за лична упо-
треба и за домаќинствата 9.620 

55. Хотели и ресторани 11.362 
60. Копнен сообраќај, цевоводен 

транспорт 14.115 
62. Воздушен сообраќај 31.317 
63. Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 21.445 

64. Поштенски активности и телекому-
никации 24.448 

65. Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 25.888 

66. Осигурување и реосигурување,  
пензиски фондови, освен задолжи-
телна социјална заштита 27.224 

67. Помошни активности во финанси-
ското посредување 30.172 

70. Активности во врска со недвижен 
имот 20.620 

71. Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и  за дома-
ќинствата 13.831 

72. Компјутерски и сродни активности 22.815 
73. Истражување и развој 18.081 
74. Други деловни активности 13.497 
75. Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 18.742 
80.  Образование 14.569 
85. Здравство и социјална работа 16.114 
90. Отстранување на отпадни води и 

ѓубре, санитарни и  слични актив-
ности 13.214 

91. Дејност на организации врз база на 
зачленување  19.845 

92. Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 13.202 

93. Други услужни дејности 8.467 
 
Месечно даночно ослободување 7.000. 
 
                                                         Министер, 
                                      Џељаљ Бајрами, с.р. 
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 Стр. 
20. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на 

Црна Гора за соработка во заштитата од природни и други катастрофи…………………………... 1
__________________ 

20. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 
 

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА ЦРНА ГОРА ЗА СОРАБОТКА ВО ЗАШТИТАТА ОД 

ПРИРОДНИ И ДРУГИ КАТАСТРОФИ 
 
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата 

на Црна Гора за соработка во заштитата од природни и други катастрофи, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јуни 2009 година. 
 

     Бр. 07-2472/1                                                     Претседател 
1 јуни 2009 година                                       на Република Македонија,                       
         Скопје                                              Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
И ВЛАДАТА НА ЦРНА ГОРА ЗА СОРАБОТКА ВО ЗАШТИТАТА ОД ПРИРОДНИ И ДРУГИ 

КАТАСТРОФИ 
 

Член 1 
Се ратификува Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка 

во заштитата од природни и други катастрофи, потпишан во Подгорица, на 25 декември 2008 година. 
 
 

Член 2 
Договорот во оригинал на македонски и на црногорски јазик, гласи: 

С О Д Р Ж И Н А
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Стр. 24 - Бр. 71 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 10 јуни 2009 
 

 
Член 3 

Министерството за животна средина и просторно планирање, Дирекцијата за заштита и спасување и 
Центарот за управување со кризи се определуваат како надлежни органи на државната управа што ќе се 
грижат за извршување на овој договор. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

__________________ 
 
 

L I G J 
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

DHE QEVERISË SË MALIT TË ZI PËR BASHKËPUNIM NË MBROJTJEN NGA KATASTROFAT 
NATYRORE DHE TË TJERA 

 
 

Neni 1 
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Malit të Zi për 

bashkëpunim në mbrojtjen nga katastrofat natyrore dhe të tjera, të nënshkruar në Podgoricë, më 25 dhjetor 2008.  
 

Neni 2 
Marrëveshje në origjinal në  maqedonisht  dhe në gjuhën malazeze, është si vijon:  
 

Neni 3 
Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe Qendra për 

Menaxhim me Kriza përcaktohen si organe kompetente të administratës shtetërore që do të kujdesen për zbatimin e 
kësaj marrëveshjeje.  

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  
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