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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

174. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеjа 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. АТАНАС РАДЕ ТЕМКОВ од с.Дабништа, Кава-

дарци 
2.СЛАВЧО ПЕТАР ЈОВАНОВСКИ, од Скопје. 
 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ните лица:  

1. ЈОВАНЧЕ СЛАВЕ ГИЕВСКИ од с.Трубарево, 
Скопје, во траење од 8 месеци 

2. ЕКРЕМ ЗУМРИ ПАЈАЗИТИ од с.Слатино, Те-
тово, во траење од 1 година. 

 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор им се за-
мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ните лица: 

1. АНЕ ДОЧЕ СИЛЈАНОВСКИ од Тетово, во трае-
ње од 3 месеци 

2. ПЕРИЦА СРЕЌКО ПЕТРОВСКИ од Тетово, во 
траење од 4 месеци. 

 
IV 

Делумно се ослободува од извршување на изрече-
ната казна затвор осуденото лице: 

1. ЗОРАН РАДИВОЈ РИСТОСКИ од Тетово, во 
траење од 1 година и 6 месеци. 

 
V 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. СРЃАН СТОЈАН АНЃЕЛКОВИЌ од Кочани, во 
траење од 6 месеци 

2. ЗМЕЈКО ПАВЛЕ СОФКОСКИ од с.Орман, 
Охрид, во траење од 6 месеци 

3. ХАСАН АБДУЛА МЕХВЕДИН од Скопје, во 
траење од 6 месеци 

4. ЕМИН АСАН РАМЧЕ од Скoпје, во траење од 6 
месеци 

5. ШАСИНЕ ФЕМИ ИБРАИМИ од Куманово, во 
траење од 3 месеци. 

 
VI 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 08-86/1 Претседател 

26 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
175. 

Врз основа на член 12 став (5) алинеја 1 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 14/2007, 
103/2008, 130/2008, 139/2009 156/2010, 127/2012, 
41/2014 и 160/2014) Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ 
ЗА ЗАКУП ВО ТИРЗ ТЕТОВО ПОМЕЃУ НОРМАК 
ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД ТЕТОВО И ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНДБУС  

ИТАЛМАК ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 

закуп во ТИРЗ Тетово помеѓу НОРМАК ИНВЕСТ-
МЕНТ ГРОУП АД Тетово и Друштво за производство, 
трговија и услуги ИНДБУС ИТАЛМАК ДООЕЛ 
Скопје, на градежната парцела со вкупна површина од 
27.775 м2, означена како Блок Г3. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,, Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 42-10192/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

176. 
Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот 

за минерални суровини („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 
и 160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 20.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА  
КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „СТЕНТОН” УВОЗ-ИЗВОЗ 
С.Д.ОРИЗАРИ БИТОЛА ДОО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„ИСМАИЛОВИ КОШАРИ” ОПШТИНА РЕСЕН 

 
1. Договорот за концесија за детални геолошки ис-

тражувања минерална суровина – варовник на локали-
тетот „Исмаилови Кошари” општина Ресен      бр.24-
4226/1 од 9.7.2013 година, еднострано се раскинува по-
ради тоа што концесионерот нема отпочнато со врше-
ње на деталните геолошки истражувања во рок од една 
година, сметано од денот на склучување на договорот. 

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести 
концесионерот за едностран раскин на Договорот за 
концесија од точка 1 од оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за избор на најповолна 
понуда за доделување на концесија за детални геолош-
ки истражувања на минерална суровина – варовник на 
Друштвото за производство, трговија и услуги „СТЕН-
ТОН” увоз-извоз с.Д.Оризари Битола ДОО на локали-
тетот „Исмаилови Кошари” општина Ресен бр.41-873/1 
од 14.5.2013 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.77/2013). 
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4. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-11569/1-14 Заменик на претседателот 

20 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

177. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за Бирото 

за развој на образованието („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 37/2006, 142/2008, 148/2009, 
69/2013, 120/2013, 148/2013 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 8 јануа-
ри 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
1. Ајше Селмани се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на Бирото за развој на образовани-
ето, орган во состав на Министерството за образование 
и наука. 

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

 
Бр. 24-547/1 Претседател на Владата 

8 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
178. 

Врз основа на член 66 од Законот за класифицирани 
информации („Службен весник на Република Македо-
нија“бр. 9/2004, 113/2007, 145/2010, 80/2012 и 41/2014), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 20 јануари 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА  

КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 
 
1. Лидија Костовска се разрешува од должноста ди-

ректор на Дирекцијата за безбедност на класифицира-
ни информации, поради именување на друга функција. 

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

 
Бр. 24-637/1 Претседател на Владата 

20 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
179. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за државна-
та статистика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.54/97, 21/2007, 51/2011, 104/2013 и 42/2014), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 20 јануари 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

 
1. д-р Благица Новковска се разрешува од должнос-

та директор на Државниот завод за статистика, поради 
истек на мандатот. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-638/1 Претседател на Владата 

20 јануари 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

180. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за државна-

та статистика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 54/97, 21/2007, 51/2011, 104/2013 и 42/2014), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 20 јануари 2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

 

1. За директор на Државниот завод за статистика се 

именува Лидија Костовска. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-639/1 Претседател на Владата 

20 јануари 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

181. 

Врз основа на член 66 од Законот за класифицирани 

информации („Службен весник на Република Македо-

нија“бр. 9/2004, 113/2007, 145/2010, 80/2012 и 41/2014), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 20 јануари 2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈА-

ТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ  
ИНФОРМАЦИИ 

 
1. За директор на Дирекцијата за безбедност на кла-

сифицирани информации се именува Александар 
Нацев. 

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

 
Бр. 24-640/1 Претседател на Владата 

20 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

182. 
Врз основа на член  67 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 
187/13, 38/14, 44/14, 116/14 и 180/15), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА  
СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И 
ИМОТНИТЕ ПРАВА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ПОСТОЈАНА ПАРИЧНА ПОМОШ, СОСТАВОТ И 
НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА СТРУЧНАТА КО-
МИСИЈА И ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА, ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА, НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕ-
НИТЕ НАОДИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДАВАЊЕ НА НАОД, ОЦЕНКА И 
МИСЛЕЊЕ ЗА НЕСПОСОБНОСТА ЗА РАБОТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на утврдување на  сос-
тојбата на приходите, имотот и имотните права и пот-
ребната документација за остварување на правото на 
постојана парична помош, составот и начинот на рабо-
тата на стручната комисија и второстепената комисија, 
легитимацијата на стручните лица, начинот на водење 
на евиденција на издадените наоди и формата и сод-
ржината на образецот за давање на наод, оценка и мис-
лење за неспособноста за работа  („Службен весник на 
Република Македонија″ бр. 58/13) во член 3 став 1 во 
точката 6 сврзникот „и“ се заменува со точка и за-
пирка.  

По  точката 7 се додава нова точка 8,  која гласи:  
,, 8. примени парични средства преку брзиот тран-

сфер на пари во износ над 50.000 денари и “. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 10-9594/3-2014 Министер 

2 јануари 2015 година за труд и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 
183. 

Врз основа на член  56 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 
187/13, 38/14, 44/14, 116/14 и 180/14), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА  
СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И 
ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДОМАЌИНСТВОТО, 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА  НОСИТЕЛОТ НА ПРА-
ВОТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО 

НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на  сос-

тојбата на приходите, имотот и имотните права на до-
маќинството, определувањето на  носителот на правото 
и потребната документација за  остварување и користе-
ње на правото на социјална парична помош, („Службен 
весник на Република Македонија″ бр. 54/13 и 126/13),  
во член 2 став 2 по точката 11 се додава нова точка 12,  
која гласи:  

,,12.приход по основ на работно ангажирање за оп-
штинско корисна работа согласно програма од  Опера-
тивниот план за активни програми и мерки за вработу-
вање;“. 

Точките 12 и 13 стануваат точки 13 и 14. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Приходот по основ на условен паричен надомес-

ток од  Програмата за условен паричен надоместок за 
субвенционирано вработување на лица во социјален 
ризик, по престанок на вработувањето остварен во по-
следните три месеци пред поднесување на барањето, не 
се смета за приход при поднесување на барање за ос-
тварување на правото на социјална парична помош.“ 

 
Член 2 

Во  член 4 став 1 по точката 6 се додава нова точка 
7, која гласи: 

„7. примени парични средства преку брзиот тран-
сфер на пари во износ над 50.000 денари;“. 

Точките 7 и 8 стануваат точки 8 и 9.   
                           

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 10-9594/4-2014 Министер 

2 јануари 2015 година за труд и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

184. 
Врз основа на член 22-a став (4) од Законот за жи-

вотната средина („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14 ) министе-
рот за животна средина и просторно планирање донесе, 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА,  СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА УВЕЗЕНИ И/ИЛИ ИЗ-
ВЕЗЕНИ СУПСТАНЦИИ КОИ ЈА ОСИРОМАШУВА-
АТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА, КАКО И ЗА ПРОИЗВО-
ДИТЕ КОИ СОДРЖАТ СУПСТАНЦИИ КОИ ЈА 
ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА (

*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата,  содржината и начинот 
на доставување на извештајот за увезени и/или извезе-
ни супстанции кои ја осиромашуваат озонската об-
вивка, како и за производите кои содржат супстанции 
кои ја осиромашуваат озонската обвивка(*) (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 85/13), Прилози-
те 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се 
составен дел на овој правилник. 

  
Член 2 

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

 
 

Бр. 13-382/1 
Министер 

за животна средина и 
14 јануари 2015 година просторно планирање, 

Скопје Нурхан Изаири, с.р. 

                            
(*) Овој правилник не е предмет н усогласување со Европското за-
конодавство 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

185. 
Врз основа на член 53 од Законот за администра-

тивни службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.27/14 и 199/14), министерот за инфор-
матичко општество и администрација, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИНТЕРНИ-
ОТ ОГЛАС, НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА 
ПРИЈАВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ, НАЧИНОТ 
НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА-
ТА СЕЛЕКЦИЈА И ИНТЕРВЈУТО, КАКО И НА-
ЧИНОТ НА НИВНО БОДИРАЊЕ И МАКСИМАЛ-
НИОТ БРОЈ НА БОДОВИ ОД ПОСТАПКАТА НА 
СЕЛЕКЦИЈА, ВО ЗАВИСНОСТ ОД КАТЕГОРИ-
ЈАТА НА РАБОТНО МЕСТО ЗА КОЕ Е ОБЈАВЕН  

ИНТЕРНИОТ ОГЛАС 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на интерниот оглас, начинот на поднесување 
на пријавата за унапредување, начинот на спроведува-
ње на административната селекција и интервјуто, како 
и начинот на нивно бодирање и максималниот број на 
бодови од постапката на селекција, во зависност од ка-
тегоријата на работно место за кое е објавен интерниот 
оглас. 

 
Член 2 

 Интерниот оглас се објавува во електронска форма 
на веб страната на институцијата и истиот ги содржи 
следните податоци: 

- назив на институцијата, 
- основ за објавување на огласот, 
- број на огласот, 
- за секое различно огласено работно место: шифра 

и назив на работното место и број на извршители, 
- за секое различно огласено работно место: посеб-

ни услови за работното место пропишани со закон и со 
актот за систематизација на работните места, 

- информации за начинот и рокот за доставување на 
пријавата за унапредување, 

- напомена дека кандидатот кој внел лажни подато-
ци во пријавата се дисквалификува од натамошна по-
стапка. 

 
Член 3 

По објавениот интерен оглас, заинтересираниот ад-
министративен службеник поднесува пополнета прија-
ва и докази за податоците содржани во пријавата преку 
архивата до организационата единица за управување со 
човечки ресурси или лицето кое ги врши работите на 
таа организациска единица во институции со помалку 
од 30 вработени, како и до службената електронска ад-
реса на организационата единица за управување со чо-
вечки ресурси или лицето кое ги врши работите на таа 
организациска единица во институции со помалку од 
30 вработени.  

 
Член 4 

(1) Административната селекција се спроведува 
најдоцна 15 дена од денот на истекот на рокот за прија-
вување на кандидатите. 

(2)  На денот на спроведување на административна-
та селекција, од страна на организационата единица за 
управување со човечки ресурси или лицето кое ги 
врши работите на таа организациона единица во инсти-
туции со помалку од 30 вработени, на Комисијата за 
селекција за унапредување (во понатамошниот текст: 

Комисијата) и се предаваат пријавите за унапредување 
со доставените докази, како и изводите од персонални-
те досиеја на пријавените кандидати, со цел да се нап-
рави проверка дали кандидатите ги исполнуваат усло-
вите за унапредување.   

(3) По завршената проверка од став (2) на овој член, 
Комисијата пристапува кон бодирање на кандидатите 
кои ги исполнуваат условите за унапредување. 

(4) Бодирањето на кандидатите за унапредување во 
административната селекција се врши на следниот на-
чин: 

- збир на последните три годишни оценки до втора 
децимала;  

- обуки како посетител на обука: по 0,5 бодови за 
секоја обука за која кандидатот доставил потврда не 
постара од пет години, а најмногу три бодови;  

- обуки како обучувач: по еден бод за секоја обука 
за која кандидатот доставил потврда не постара од пет 
години, а најмногу пет бодови;  

- менторство како менториран: по 0,5 бодови за се-
која потврда за успешно реализирано менторство, а 
најмногу три бодови;  и  

- менторство како ментор: по еден бод за секоја 
потврда за успешно реализирано менторство, а најмно-
гу пет бодови;  

(5) Вкупниот број на бодови од административна 
селекција за секој кандидат претставува збир на бодо-
вите од став (4) на овој член. 

(6) По завршување на административната селек-
ција, Комисијата составува записник, кој ги содржи 
следните податоци: датум, место и време на одржува-
ње на административната селекција, број на оглас, да-
тум на објава на огласот, за секое различно работно 
место од огласот: шифра и назив на работното место, 
број на извршители, податок за вкупен број на прија-
вени, број на неуредни, број на уредни кандидати, број 
на кандидати кои продолжуваат на интервју, како и 
име, презиме и потпис на претседателот и членовите на 
комисијата или нивните заменици. 

(7) Со записникот, за секое различно работно место 
од огласот  се приложуваат: 

- список на неуредни и уредни кандидати, која ги 
содржи следните податоци: име и презиме на секој не-
уреден кандидат и причина за неговата неуредност, 
име и презиме на секој од уредните кандидати и освое-
ните бодови од административната селекција, 

ранг листа на кандидати кои продолжуваат на ин-
тервју, со име и презиме,како и ден и час на одржување 
на интервјуто.  

 
Член 5 

(1) Интервјуто на кандидатите за унапредување на 
работно место на било кое ниво од категориите В и Г 
се врши од страна на Комисијата. 

(2) Пред спроведување на интервјуто од став (1) на 
овој член, Комисијата одржува подготвителен состанок 
на кој ја дефинира формата и текот на интервјуто. 

(3) На интервјуто може да се поставуваат прашања 
во усна или писмена форма или комбинација на двете 
форми.  

(4) Интервјуто се состои од три категории на пра-
шања за кои се доделуваат бодови за интервјуираниот 
кандидат и тоа: 

- за прашања за посебни компетенции (се однесува 
на работното место и делокругот на работа на органи-
зационата единица во институцијата и на посебните ра-
ботни компетенции за работното место за кое се распи-
шува интерниот оглас) најмногу 10 бодови; 

- за прашања за општи компетенции (се однесува на 
општите работни компетенции на кандидатот, за која 
цел се поставуваат ситуациони прашања, кои може да 
бидат поврзани и со посетените генерички обуки од 
страна на кандидатот) најмногу 10 бодови; и 
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- за мотивациони прашања (се однесува на мотива-
цијата и визијата на кандидатот за работното место за 
кое се распишува интерниот оглас) најмногу пет бо-
дови. 

 (5) Интервјуто го води претседателот на Комисија-
та кој обезбедува еднаков и фер однос кон сите канди-
дати. 

(6) Секој член на Комисијата пополнува формулар 
за секој кандидат поединечно во кој ги бодува одгово-
рите на прашањата, по што го потпишува формуларот. 

 (7) Бројот на добиени бодови за секој кандидат по-
единечно се добива од просекот на доделени бодови од 
сите членови на Комисијата.     

(8) По завршување на интервјуто, Комисијата сос-
тавува записник, кој ги содржи следните податоци: да-
тум, место и време на одржување на интервјуто, број 
на оглас, датум на објава на огласот, за секое различно 
работно место од огласот: шифра и назив на работното 
место, број на извршители, податок за вкупен број на 
интервјуирани кандидати, како и име, презиме и пот-
пис на претседателот и членовите на комисијата или 
нивните заменици. 

(9) Кон записникот за секое различно работно мес-
то од огласот  се приложуваат: 

- список на кандидати со кои е спроведено интер-
вју, кој ги содржи следните податоци: име и презиме и 
освоените бодови од интервјуто, за секој кандидат; 

- формуларите од став (6)  на овој член; 
(10) По составувањето на записникот врз основа на 

вкупно освоените бодови од административната селек-
ција и интервјуто, Комисијата за секое различно работ-
но место од огласот подготвува финална ранг листа на 
интервјуираните кандидати и предлог одлука за избор 
на прво рангираниот кандидат.   

 
Член 6 

(1) Интервјуто на кандидатите за унапредување на 
работно место на било кое ниво од категорија Б се 
врши од страна на секретарот, односно раководното 
лице на институцијата во која не се назначува секретар, 
а присутен е и еден претставник од организационата 
единица за управување со човечки ресурси или лицето 
кое ги врши работите на таа организациона единица во 
институции со помалку од 30 вработени. 

(2) При спроведување на интервјуто од став (1) на 
овој член, соодветно се применуваат одредбите од чле-
нот 5 ставовите (3) и (4) од овој правилник, по што сек-
ретарот, односно раководното лице на институцијата 
во која не се назначува секретар, пополнува формулар 
за секој кандидат поединечно во кој ги бодува одгово-
рите на прашањата и го потпишува формуларот. 

(3) По спроведувањето на интервјуто, претставни-
кот на организациската единица за управување со чо-
вечки ресурси или лицето кое ги врши работите на таа 
организациска единица во институции со помалку од 
30 вработени, изготвува записник кој ги содржи след-
ните податоци: датум, место и време на одржување на 
интервјуто, број на оглас, за секое различно работно 
место од категоријата Б од огласот: шифра и назив на 
работното место и број извршители, податок за вкупен 
број на интервјуирани кандидати, име и презиме и ос-
воените бодови од интервјуто за секој кандидат, како и 
име, презиме и потпис на секретарот, односно раковод-
ното лице на институцијата во која не се назначува сек-
ретар, кој веднаш се доставува до Комисијата. 

(4) Комисијата за секое различно огласено работно 
место од категоријата Б ја составува финалната ранг 
листа на интервјуираните кандидати, врз основа на бо-
довите од административната селекција, и бодовите од 
интервјуто содржани во записникот од став (3) на овој 
член, и подготвува предлог одлука за избор на прво 
рангираниот кандидат.   

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочну-
вање на примената на Законот за административни 
службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 27/14 и 199/14).  

 
Бр. 12/1-259/2   

21 jануари 2015 година Министер, 
Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 

_________ 
186. 

Врз основа на член 100 став (2) од Законот за адми-
нистративни службеници („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 27/14 и 199/14), министерот за 
информатичко општество и администрација, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
НА ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 

СПРОВЕДЕНИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на го-

дишниот извештај на Државниот управен инспекторат 
за спроведени инспекциски надзори над спроведување-
то на одредбите од  Законот за административни служ-
беници, како и на прописите донесени врз основа на 
овој закон (во натамошниот текст: Годишниот извеш-
тај).  

 
Член 2 

Годишниот извештај содржи:  
- број на планирани надзори согласно Годишната 

програма за работа и месечните оперативни планови на 
Државниот управен инспекторат;  

- податоци за извршени редовни надзори (број, инс-
титуција во која е извршен надзорот, утврдени недос-
татоци, изречени мерки, поведени дисциплински по-
стапки, поведени прекршочни и кривични постапки); 

- податоци за извршени вонредни надзори (број, 
институција во која е извршен надзорот, утврдени не-
достатоци, изречени мерки, поведени дисциплински 
постапки, поведени прекршочни и кривични постапки) 

- податоци за извршени контролни надзори (број, 
институција во која е извршен надзорот, отстранети не-
достатоци, изречени мерки, поведени дисциплински 
постапки, поведени прекршочни и кривични постапки); 

- табеларен и графички приказ на извршените над-
зори; и 

- податоци за планираниот, но неспроведен надзор, 
со образложение на причините за неспроведување на 
надзорот. 

  
Член 3 

Годишниот извештај се објавува до крајот на прво-
то тримесечје во тековната година за изминатата го-
дина, на веб локацијата на Министерството за инфор-
матичко општество и администрација.  

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со де-
нот на отпочнувањето на примената на Законот за ад-
министративни службеници („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.27/14 и 199/14). 

 
Бр. 12/1-260/1  

20 jануари 2015 година Министер, 
Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 
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187. 

Врз основа на член 17 став (9) од Законот за врабо-

тените во јавниот сектор („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 27/14 и 199/14), министерот за 

информатичко општество и администрација, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТОВ-

КАТА НА АКТИТЕ ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ 

МЕСТА, КAКO И СОДРЖИНАТА НА ФУНКЦИО-

НАЛНАТА АНАЛИЗА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА  

ЈАВНИОТ СЕКТОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и на-

чинот на подготовката на актите за внатрешна органи-

зација и систематизација на работните места, како и 

содржината на функционалната анализа на институци-

ите на јавниот сектор. 

 

1. Акт за внатрешна организација 

 

Член 2 

Актот за внатрешна организација содржи: 

- основ,  

- назив на актот,  

- основни одредби,  

- вид и број на организациски единици,  

- делокруг на работа на организациските единици,  

- начини и форми на раководење со делокругот на 

работа,  

- преодни и завршни одредби,  

- број и датум на донесување, и  

- графички приказ на внатрешната организација на 

институцијата (органограм). 

 

Член 3 

Во основот  на актот за внатрешна организација се 

наведува  законскиот  основ за негово донесување, бро-

јот на „Службен весник на Република Македонија“ ка-

де што е објавен законот, како и функционерот, однос-

но раководното лице на институцијата кој го донесува 

актот за внатрешна организација.  

 

Член 4 

Во основните одредби се наведува краток опис на 

содржината на актот за внатрешна организација. 

 

Член 5 

(1) Во актот за внатрешна организација се утврду-

ваат видовите и бројот на организациски единици во 

институцијата.  

(2) Во институциите кои вршат дејност од јавен ин-

терес, а во кои со акт на институцијата до денот на ста-

пување во сила на овој правилник не се воспоставени 

организациски единици, како организациони единици 

со актот за внатрешна организација се воспоставуваат 

службите (административна служба, стручна служба, 

помошно-техничка служба и сл.) во установата, докол-

ку со закон или друг пропис не е поинаку уредено. 

 

Член 6 

(1) Во делокруг на работа на организациските еди-

ници се утврдуваат работите со кои се извршуваат над-

лежностите, односно јавните овластувања, односно деј-

носта на институцијата. 

(2) При утврдувањето на организациските единици 

не може да има преклопување на делокругот на нивно-

то работење. 

 

Член 7 

Во актот за внатрешна организација  се наведуваат 

работните места на раководните лица на институцијата 

и раководните административни службеници на орга-

низациските единици, односно раководителите на ор-

ганизациските единици, доколку ги има, формите пре-

ку кои раководењето на институцијата се остварува 

(колегиуми, совети и сл.), како и целта, начинот и ди-

намиката на работењето на овие форми. 

 

Член 8 

Во преодните и завршните одредби се наведува: 

престанокот на важноста на претходниот акт за внат-

решна организација и неговите изменувања и/или до-

полнувања, доколку такви има, како и архивскиот број 

и датумот на неговото/нивното донесување, рокот за 

влегување во сила на новиот акт, местото на објавува-

ње на актот и примена на истиот. 

 

Член 9 

Органограмот претставува графички приказ на ор-

ганизациската структура по организациски единици, 

усогласен со наративниот текст и се дава во прилог на 

актот за внатрешна организација. 

 

Член 10 

Во институциите на јавниот сектор во кои работат 

административни службеници и други групи на врабо-

тени, се подготвува и донесува еден акт за внатрешна 

организација во институцијата. 

 

2. Акт за систематизација на работните места 

 

Член 11 

 Актот за систематизација на работните места треба 

да биде во согласност со актот за внатрешна организа-

ција. 

 

Член 12 

Актот за систематизација на работните места сод-

ржи: 
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- основ;  

- назив на актот, 

- основни одредби,  

- описи на работните места,  

- преодни и завршни одредби,  

- број и датум на негово донесување, и  

- табеларен преглед на работните места. 

 

Член 13 

Во основот на актот за систематизација на работни-

те места се  наведува законскиот основ за неговото до-

несување, бројот на „Службен весник на Република 

Македонија“ каде што е објавен законот, како и фун-

кционерот, односно раководното лице на институција-

та кој го донесува актот за систематизација на работни-

те места. 

 

Член 14 

Во основните одредби се наведува краток опис на 

содржината на актот, вкупниот број работни места по 

групи, подгрупи, категории и нивоа, звањата (доколку 

ги има) и распоредот на работните места по организа-

циски единици во институцијата. 

 

Член 15 

(1) Во описот на работните места се утврдуваат: 

редниот број, шифрата, звањето и/или називот на ра-

ботното место, посебните услови, дополнителните ус-

лови (ако ги има) како и описот на  работата на работ-

ното место.  

(2) Во актот за систематизација, работните места се 

систематизираат во согласност со организациската и 

хиерархиската структура на институцијата. 

 (3) Во случај кога во институцијата се системати-

зирани повеќе работни места со ист опис, по звањето 

и/или називот на работното место, се утврдува и бројот 

на  извршители. 

 

Член 16 

 (1) Шифрата за конкретно работно место треба да е 

во согласност со Каталогот на работни места во јавни-

от сектор (во натамошниот текст: Каталогот), кој е oб-

јавен на веб страната на Министерството за информа-

тичко општество и администрација.  

(2) Ако во Каталогот не може да се најде шифра на 

работно место кое институцијата сака да го системати-

зира, тогаш актот за систематизација на работните мес-

та на институцијата се доставува до Министерството за 

информатичко општество и администрација без да се 

наведе шифрата за тоа работно место, но со наведува-

ње на звањето и/или називот на работното место, по-

себните услови, дополнителните услови (ако ги има), 

како и описот на  работата на работното место,  

(3) Во случаите од став (2) на овој член, по утврду-

вање на шифрата истата се внесува од Каталогот во ак-

тот за систематизација од страна на Министерството за 

информатичко општество и администрација. 

 (4) Звањето за конкретно работно место (доколку 

го има) треба да го изразува нивото на конкретното ра-

ботно место и да е усогласено со Законот за админис-

тративни службеници или со посебните закони.  

(5) Називот на работното место треба да ги изразу-

ва работните цели и работните задачи и обврски кои се 

извршуваат на конкретното работно место. 

 

Член 17 

(1) Како посебни услови се наведуваат: потребните 

стручните квалификации, потребното работно искус-

тво во струката (работен стаж), потребните општи и 

посебни работни компетенции (знаења, вештини и спо-

собности за извршување на работата) и други критери-

уми потребни за извршување на работата на конкрет-

ното работно место. 

(2) При утврдување на потребните стручни квали-

фикациитреба да се наведе видот и степенот на образо-

вание. 

(3) Видот на средно образование се утврдува преку 

наведување на гимназиско, уметничко и/или средно 

стручно образование, при што доколку се работи за 

средно стручно образование, се наведува и конкретна-

та струка, а најмногу три струки кои соодветствуваат 

на описот на работното место.  

(4) Видот на високо образование се утврдува преку 

наведување на најмалку едно, а најмногу три научни 

полиња кои соодветствуваат на описот на работното 

место, содржани во меѓународната Фраскатиева класи-

фикација утврдена во Уредбата за нормативи и стан-

дарди за основање на високообразовни установи и за 

вршење на високообразовна дејност. 

(5) Работното искуство во струката треба да го из-

разува нивото на работното место и сложеноста и те-

жината на работните задачи и работните обврски. 

(6) Општите работни компетенции за администра-

тивните службеници треба да соодветствуваат на ниво-

то на работното место и  да се преземат од Правилни-

кот за Рамката за општи компетенции, додека посебни-

те работни компетенции треба да ја изразат специфич-

носта на конкретното работно место. 

(7) Ако посебните услови се определени со закон 

или друг пропис (степен на образование, работно ис-

куство, степен на странски јазик или други посебни ус-

лови) и се исти за определена група, подгрупа, катего-

рија или ниво на работни места тогаш истите се наве-

дуваат на едно место, а во описот на секое работно 

место одделно се наведуваат само оние посебни услови 

кои се утврдуваат со актот за систематизација (настав-

ни полиња или некои други посебни услови специфич-

ни за конретното работно место). 

(8) Општите работни компетенции за администра-

тивните службеници се наведуваат на едно место сог-

ласно категоријата на која припаѓаат систематизирани-

те работни места, и не се повторуваат за секое работно 

место одделно. 
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Член 18 

(1) Описот на работата на работното место содржи: 

- Работни цели;  

- Работни задачи и обврски; и 

- Одговара пред; 

(2) Работните цели треба да бидат опишани на на-

чин, кој ќе даде одговори на прашањата зошто постои 

работното место во институцијата и кој дел од целта на 

институцијата се постигнува со тоа работното место. 

(3) Работните задачи и обврски треба да бидат так-

сативно наброени при што треба да се избегнува корис-

тењето на општи искази и нејасни зборови, а листата 

треба да содржи најмалку пет но не повеќе од десет ра-

ботни задачи и обврски. 

(4) Во делот “Oдговара пред” треба да се назначи 

непосредно претпоставениот пред кого одговара врабо-

тениот. 

 

Член 19 

Во преодните и завршните одредби се наведува: 

престанокот на важењето на претходниот акт за внат-

решна организација и неговите изменувања и/или до-

полнувања, доколку такви има, како и архивскиот број 

и датумот на неговото/нивното донесување, влегување-

то во сила на новиот акт, местото на објавување на ак-

тот и примена на истиот, врз основа на претходно до-

биена писмена согласност од Министерството за ин-

форматичко општество и администрација, како  и од 

органот надлежен за давање на согласност на актот ут-

врден со закон. 

 

Член 20 

 Табеларниот преглед на работни места содржи: ре-

ден број, шифра, звање и/или назив на работното 

место, како и бројот на извршители, истиот треба да е 

во согласност со наративниот дел и се дава во прилог 

на актот за систематизација на работните места. 

 

3. Начин на подготвување на актите за внатрешна 

организација и систематизација на работните места 

 

Член 21 

 (1) Актите за внатрешна организација и системати-

зација на работните места се изготвуваат и сите актив-

ности во однос на методолошката, организациската и 

техничката поддршка при нивната изработка се вршат 

од страна на организационата единица за управување 

со човечките ресурси, односно лицето кое ги врши ра-

ботите на организационата единица за управување со 

човечки ресурси во институциите со помалку од 30 

вработени.  

(2) Во подготовката на описите на работните места 

кои произлегуваат од надлежностите, односно јавните 

овластувања, односно дејност на институцијата, нејзи-

ниот стратешки план и/или програмата за работа, како 

и од функционалната анализа, учествуваат и раководи-

телите на организационите единици во институцијата. 

Член 22 

(1) Изменувањето и/или дополнувањето на актите 

за внатрешна организација и систематизација на работ-

ните места се врши на ист начин како и нивното  доне-

сување. 

(2) Изменувањето и дополнувањето на актите за 

внатрешна организација и систематизација на работни-

те места е проследено со образложение за причините за 

нивно изменување и/или дополнување. 

(3) При изменувањето и/или дополнувањето на ак-

тот за внатрешна организација соодветно се  изменува 

и/или дополнува и актот за систематизација на работ-

ните места. 

(4) Доколку изменувањето и/или дополнувањето 

опфаќа повеќе од 30% од вкупниот број на работни 

места, тогаш се донесува нов акт за систематизација на 

работните места. 

 

4. Содржина на функционалната анализа 

 

Член 23 

(1) Функционалната анализа на институцијата во 

јавниот сектор содржи: 

- податоци за законските надлежности на институ-

цијата; 

- податоци за обемот на работа на секоја организа-

циона единица во институцијата во последните три го-

дини; 

- податоци за бројот на систематизирани и пополне-

ти работни места; 

- проценка за ефикасноста на секоја организациска 

единица во однос на остварување на законските над-

лежности, стратешкиот план  и/или програмата за ра-

бота и за почитувањето на роковите; 

- проценка на внатрешната организација потребна 

за остварување на законските надлежности, стратешки-

от план  и/или програмата за работа по организациски 

единици во законски утврдените рокови; 

- проценка на работните места потребни за оствару-

вање на законските надлежности, стратешкиот план 

и/или програмата за работа во законски утврдените ро-

кови; 

- образложение за потребата од промена на внат-

решната организација  и/или на потребата од промена 

на систематизираните работни места (зголемени/нама-

лени надлежности и/или зголемен/намален обем на ра-

бота). 

(2) Во новооснована институција, функционалната 

анализа содржи: 

- податоци за законските надлежности на институ-

цијата; 

- проценка на внатрешната организација потребна 

за остварување на законските надлежности, стратешки-

от план и/или програмата за работа, по организациски 

единици во законските рокови, со образложение; 
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- проценка на работни места потребни за остварува-

ње на законските надлежности, стратешкиот план 

и/или програмата за работа, по организациски единици 

во законски утврдените рокови со образложение. 

 

5. Завршни одредби 

 

Член 24 

Со денот на отпочнување со примената на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за содржина-

та и начинот на подготовката на актите за внатрешна 

организација и систематизација на работните места 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

68/11). 

 

Член 25 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 12/1-261/2   

21 jануари 2015 година Министер, 

Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 

__________ 

188. 

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за адми-

нистративни службеници („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.27/14 и 199/14), министерот за 

информатичко општество и администрација донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ОБУКА ЗА АДМИНИСТРАТИВ-

НО УПРАВУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и 

формата на годишната програма за обука за админис-

тративно управување. 

 

Член 2 

Годишната програма за обука за административно 

управување содржи: 

- теми на обуката; 

- начин на реализација на обуката; 

- носител на обуката; 

- целна група на обуката; 

- број на учесници на обуката;  

- време и место на спроведување на обуката;  

- потребни средства за спроведување на обуката и 

- оценување на обуката.  

 

Член 3 

Теми на обуката може да бидат: 

- општите прописи од административната област 

(Законот за општата управна постапка, Законот за уп-

равните спорови, Законот за прекршоците, Законот за 

организација и работа на органите на државната уп-

рава, Законот за вработените во јавен сектор, Законот 

за административни службеници); 

- посебните прописи од областа на работното место 
(прописите од областа на пазарот, работните односи,  
безбедност и здравјето при работа, животната средина, 
заштитата на здравјето на луѓето, здравството, градеж-
ништвото, урбанизмот,  транспортот,  земјоделството, 
шумарството, ветеринарството, безбедноста на хра-
ната, образованието, науката, културата и другите об-
ласти);  

- управување со јавни финансии (Закон за јавна 
внатрешна финансиска контрола, Закон за буџетите, 
Закон за извршување на буџетот на Република Македо-
нија, Закон за вршење сметководствени работи, Закон 
за јавните набавки, Закон за државна ревизија, Закон за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани); 

- управување со проекти (принципи на проектно уп-
равување-оправданост на проектот, улоги и одговор-
ности, управување низ фази, фокус на продукти;инди-
кативно планирање; формулација на проекти, креирање 
на проектно планирање насочено кон цели, индика-
тори, логика на интервенција подготовка на буџети, ко-
муникациска стратегија, имплементација на проекти, 
управување со квалитетот на продуктите и услугите,  
управување со ризици, управување со промени, кон-
трола, финансиско управување, мониторинг и евалуа-
ција, затворање на проектот оддржливост и известу-
вање) и 

- Кодекс за административни службеници (профе-
сионализам - одговорност, отчетност, стручност, нав-
ременост, совесност, доверливост, сервисна ориента-
ција, иновативност, кооперативност; непристрасна и 
објективна примена на законите и заштита на јавниот 
интерес; стандарди за личен интегритет, работна етика 
и грижа за личниот углед и угледот на институциите на 
јавниот сектор; однос кон стручно усовршување; негу-
вање на демократските вредности, владеењето на пра-
вото, социјалната правда,  недискриминација и почиту-
вање на различностите; транспарентност и отвореност 
кон давање и примање информации; однесување во 
службата и начин на комуникација со колеги и 
странки; приватен живот и јавност). 

 
Член 4 

Обуката за административно управување се  спро-
ведува: електронски, преку работилници, советувања, 
менторство, обука низ работа, презентации од страна 
на орган на државна власт, домашна високообразовна 
институција, акредитирана организација, домашни или 
меѓународни експерти и организации од областа која е 
тема на обуката. 

 
Член 5 

Образецот на годишната програма за обука за адми-
нистративно управување е даден во Прилог кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочну-
вање на примената на Законот за административни 
службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 27/14 и 199/14).  

 
Бр. 12/1-271/1  

21 jануари 2015 година Министер, 
Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА  
НЕДВИЖНОСТИ 

189. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 23.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Ново Село, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ново Село, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ново Село.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22378/1  

23 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
190. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 23.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Тлминци, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Крива Паланка . 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Тлминци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Тлминци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22379/1  

23 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
191. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 23.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Селемли, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Селемли, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Селемли.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22380/1  

23 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
192. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Делчево, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Делчево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Делчево, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Делчево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22574/1  

25 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
193. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Полчиште-1, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности  Прилеп. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Полчиште-1, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Полчиште-1. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22575/1  

25 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
194. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Герман, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Герман, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Герман. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22576/1  

25 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
195. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Ѓавато, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ѓавато, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Ѓавато. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22577/1  

25 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

196. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Долгаш, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Дебар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Долгаш, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Долгаш. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22578/1  

25 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
197. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Преглово, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Македонски Брод. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Преглово, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Преглово. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22579/1  

25 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
198. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Горно Палчиште, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности  Тетово. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Палчиште, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Горно Палчиште. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22580/1  

25 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
199. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Крушевица, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Крушевица, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Крушевица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22581/1  

25 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
200. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 26.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Шелеверци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Шелеверци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Шелеверци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22648/1  

26 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

201. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 30.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Мечкуевци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мечкуевци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Мечкуевци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22824/1  

30 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
202. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 30.12.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Ижиште, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Македонски Брод. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ижиште, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Ижиште.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-22825/1  

30 декември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
203. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 8.01.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Загорци, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Радовиш. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Загорци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Загорци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-141/1  

8 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
204. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 8.01.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Четирце, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Четирце, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Четирце.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-142/1  

8 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
205. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 8.01.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Радовиш–Вон–град, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности Радовиш. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Радовиш–Вон–град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Радовиш–Вон–град.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-143/1  

8 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

206. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 8.01.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Годивје, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Годивје, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Годивје.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-144/1  

8 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
207. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 8.01.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Мождивњак, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мождивњак, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Мождивњак.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-145/1  

8 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
208. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 13.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Одрено, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Крива Паланка. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Одрено, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Одрено.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-403/1  

13 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
209. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 13.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Трново, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Трново, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Трново.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-404/1  

13 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
210. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 13.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Десово, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Десово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Десово.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-405/1  

13 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

211. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 13.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Ореовец, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ореовец, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Ореовец.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-406/1  

13 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 
212. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 13.01.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Гујновци, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Пробиштип. 
Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската 
општина Гујновци, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина  Гуј-
новци.   
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а 
ќе се објави во “Службен весник на Република Македо-
нија”. 
 

Бр. 09-407/1  
13 јануари 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
___________ 

 

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛИ 

213. 
Врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 51 

став 2 од Законот за Академија за судии и јавни обви-
нители („Службен весник на Република Македонија“, 
број 88/2010, 166/12 и 26/2013), Управниот одбор на 
Академијата, на седницата одржана на 29.12.2014 го-
дина, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМЕН ИС-
ПИТ ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за полагање на приемен испит во 

Академијата за судии и јавни обвинители („Службен 
весник на Република Македонија“, број 60/2012 и 
57/2014), во членот 1-а, после став (2) се додава нов 
став (3), што гласи: 

(3) „Управниот одбор на Академијата по потреба 
може да го прошири составот на Комисијата за вери-
фикација од ставот (2) на овој член, со дополнителен 
број на членови од редот на судии и јавни обвинители, 
со најмалку 10 години судиски/ јавнообвинителски 
стаж и позитивни оцени во последните 3 години во 
вршењето на судиската/јавнообвинителската функција 
дадени од страна на Судскиот совет на Република Ма-
кедонија и Советот на јавните обвинители на Републи-
ка Македонија како и  професори од правните факулте-
ти во Република Македонија, со работен стаж од нај-
малку 10 години како професор. 

Ставот (3) станува став (4) и се менува така што по 
зборот „Комисијата“ се додаваат зборовите „за верифи-
кација“ додека зборовите „од ставот (2) на овој член“ 
се бришат. 

 
Член 2 

Овој Правилник влегува во сила со денот на него-
вото донесување од страна на Управниот одбор на Ака-
демијата.  

Овој правилник се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“ и на веб-страницата на Акаде-
мијата.  

 
 
 

Академија за судии и јавни 
обвинители Павел Шатев 

Бр.02-530/4 
29 декември 2014 година  

Претседател,  
на Управен одбор, 

Скопје Лилјана Спасоска, с.р. 
_________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

214. 
  Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 , 41/2014 и 151/2014), член 
28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” 
бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 
55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 
29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Служ-
бен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 
19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 
114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 
12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина 
(“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за 
начинот на утврдување, пресметување и уплатување на 
надоместокот за задолжителни резерви на нафта и наф-
тени деривати што се плаќаат при увоз и/или производ-
ство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ 
бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.01.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 23,320 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 24,909 

   

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 24,617 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 24,086 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 16,745 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што : 

 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 59,00 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 60,50 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 48,50 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 37,00 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 21,282 

 

 Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
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ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 
 
а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,050 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 

   

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 22,010 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,692 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,455 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 
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Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 27.01.2015 

година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-152/1  

26 јануари 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

215. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-

публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 

50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 

36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 

156/2010, 53/2011,  26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 

43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014), и член 

95 од Правилникот за содржината и начинот на оства-

рување на правата и обврските од задолжителното 

здравствено осигурување („Службен весник  на Репуб-

лика Македонија“ број 54/2012, 138/2012, 164/2012, 

57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013, 145/2013, 172/2013 

и 34/2014, 120/2014 и 141/2014), Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 

седницата одржана на 4 декември 2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ОД-

ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ 

ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИ-

НАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРА-

ВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО  

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предви-

дени во Правилникот за содржината и начинот на ос-

тварување на правата и обврските од задолжителното 

здравствено осигурување („Службен весник  на Репуб-

лика Македонија“ број 133/2011, 5/12, 29/12, 79/12, 

57/2013, 64/2013, 88/2013, 105/2013, 119/2013, 

138/2013, 165/2013, 34/2014, 138/2014 и 141/2014), во 

членот 1 обрасците: Барање за ослободување од парти-

ципација (образец-П1) Барање за надомест (рефундаци-

ја на средства) за медицински потрошен материјал 

и/или вградени материјали за време на лекување во 

специјалистичко-консултативна и болничка здравстве-

на заштита (образец-Р1); Барање за надомест (рефунда-

ција на средства) за лекови (образец-Р2); Барање за на-

доместок (рефундација на средства) за ортопедски и 

други помагала (образец-Р4), Лабораториски упат- 

1(Образец ЛУ 1) и Лабораториски упат- 1(Образец ЛУ 

2)  се заменуваат со нови обрасци кои е составен дел на 

оваа одлука. 

Во членот 1 се додаваат обрасците: Барање за право 

на надомест (рефундација на средства) за извршена 

специјализирана медицинска рехабилитација како про-

должено болничко лекување (образец-ИСМР) и Барање 

за право на надомест (рефундација на средства) за пру-

жени здравствени услуги во специјалистичко-консул-

тативна и болничка здравствена заштита врз основа на 

платен придонес за здравствено осигурување (образец-

НП) 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

Бр. 02-20500/6 Управен одбор 

9 декемеври 2014 година Претседател, 

Скопје Елена Трпковска, с.р. 
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