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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
894.

Врз основа на Договорот за слободна трговија меѓу 
Република Македонија и Република Турција, Догово-
рот за слободна трговија меѓу Република Македонија и 
Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Републи-
ка Македонија и ЕФТА државите,  Договорот за изме-
нување и пристапување кон Централно-европскиот до-
говор за слободна трговија меѓу Република Албанија, 
Босна и Херцеговина, Република  Хрватска, Република 
Македонија, Република Молдова, Република Црна 
Гора,  Република Србија и Времената административна 
мисија на Обединетите нации на Косово, во име на Ко-
сово, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу 
Република Македонија и земјите членки на Европската 
унија, Протоколот за пристапување на Република Маке-
донија во Светската трговска организација и член 36 
став, 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА НА

СТОКИ ВО РАМКИТЕ НА ТАРИФНИ КВОТИ

Член 1
Во Одлуката за начинот и постапката при распре-

делба на стоки во рамките на тарифни квоти (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 101/07, 
168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12 и 53/13) во член 
5 став 3, по алинеја 16  се додава  нова алинеја 17 која 
гласи: 

 „ - Царинска испостава Кавадарци.“

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-490/1                              Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година              на Владата на Република
         Скопје                                       Македонија,
                                                        м-р Владимир Пешевски, с.р.
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895.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 24.02.2015 година, донесе                                                                                 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕС-
НА ИНДУСТРИЈА КО ГЛУВО-БРАЗДА ОПШТИНА 

ЧУЧЕР-САНДЕВО
Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Г2-лесна индустрија КО 
Глуво-Бразда, општина Чучер-Сандево.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1105/1 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
896.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување 
со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети 
во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 
43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 24.2.2015 година, донесе    
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО АЛКАЛОИД АД 
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите во Алкалоид АД Скопје во соп-
ственост на Агенцијата за управување со одземен имот 
бр. 02-173/15 од 23.01.2015 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на 
23.01.2015 година. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1244/1 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
897.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување 
со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети 
во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 
43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 24.2.2015 година, донесе    

                                                 
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ЈУГООПРЕМА АД 
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите во Југоопрема АД Скопје во соп-
ственост на Агенцијата за управување со одземен имот 
бр. 02-173/16 од 23.01.2015 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на  
23.01.2015 година. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1244/2 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
898.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 24.02.2015 го-
дина, донесе    

                                                 
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО КОЗЈАК АД КУ-
МАНОВО ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите во Козјак АД Куманово во соп-
ственост на Агенцијата за управување со одземен имот 

бр. 02-173/17 од 23.01.2015 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на  
23.01.2015 година. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1244/3 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
899.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 24.2.2015 го-
дина, донесе                                                     

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО МАКОШПЕД АД 
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите во Макошпед АД Скопје во соп-
ственост на Агенцијата за управување со одземен имот 
бр. 02-173/18 од 23.01.2015 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на 
23.01.2015 година. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1244/4 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
900.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 24.2.2015 го-
дина, донесе    

                                                 
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ЗИК СКАЧКОВЦЕ 
АД КУМАНОВО  ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите во Скачковце АД Куманово  во 
сопственост на Агенцијата за управување со одземен 
имот бр. 02-173/20 од 23.01.2015 година, донесена од 
Управниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржа-
на на  23.01.2015 година. 
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1244/5 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
901.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување 
со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети 
во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 
43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24.2.2015 година, донесе    

                                                 
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ТЕХНОМЕТАЛ 
ВАРДАР АД СКОПЈЕ  ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН

ИМОТ
Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
продажба на акциите во Технометал Вардар АД Скопје 
во сопственост на Агенцијата за управување со одзе-
мен имот бр. 02-173/21 од 23.01.2015 година, донесена 
од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата од-
ржана на 23.01.2015 година. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1244/6 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
902.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ТУТУНСКИ КОМ-
БИНАТ АД ПРИЛЕП ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН 

ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите во Тутунски Комбинат АД При-
леп во сопственост на Агенцијата за управување со од-
земен имот бр. 02-173/22 од 23.01.2015 година, донесе-
на од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата од-
ржана на 23.01.2015 година. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1244/7 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

903.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.2.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ТРГОТЕКСТИЛ 
МАЛОПРОДАЖБА АД СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕ-
НОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО

ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите во Трготекстил Малопродажба 
АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување 
со одземен имот бр. 02-173/23 од 23.01.2015 година, до-
несена од Управниот одбор на Агенцијата, на седница-
та одржана на 23.01.2015 година. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1244/8 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
904.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 24.2.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ЖИТО ЛУКС АД 
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите во Жито Лукс АД Скопје во соп-
ственост на Агенцијата за управување со одземен имот 
бр. 02-173/24 од 23.01.2015 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 
23.01.2015 година. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1244/9 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
905.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени пред-
мети во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 
187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 24.02.2015 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО БИБРОК  АД  КУ-
МАНОВО  ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите во Биброк  АД  Куманово  во соп-
ственост на Агенцијата за управување со одземен имот 
бр. 02-173/25 од 23.01.2015 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 
23.01.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1244/10 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
906.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 24.02.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО КИК  АД  КУМА-
НОВО ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите во КИК  АД  Куманово во соп-
ственост на Агенцијата за управување со одземен имот 
бр. 02-173/26 од 23.01.2015 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 
23.01.2015 година. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1244/11 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
907.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата,  одржана на 
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени од значење за Република Македонија се утврдува-
ат работите за изработка на ажурирани геодетски под-

логи за планскиот опфат за изработка на детален урба-
нистички план во границите на Блок СС3 01.10 дефини-
рани во Урбанистичкиот план за Четврт СС3 01 и гра-
ниците на Блок СС3 02.03 дефинирани во Урбанистич-
киот план за Четврт СС3 02 за град Скопје, за истражу-
вање, заштита, конзервација, реставрација, реконструк-
ција и презентација на Античкиот театар во Скупи.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1524/1 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
908.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МАКЕДОНСКА-
ТА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА – 

МАРНЕТ
Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-
ството за внатрешни работи му престанува користење-
то на недвижна ствар во објектот кула РТ-2 и РТ-1 со 
вкупна површина од 91 м2, зграда број 3, влез 1, кат 1, 
која се наоѓа на улица „Кеј Димитар Влахов“ бб 
Скопје, лоцирана на КП бр. 12231, КО Центар 1, еви-
дентирана во ИЛ бр. 9157, сопственост на Република 
Македонија.

Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Македонската ака-
демска истражувачка мрежа – МАРнет.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
внатрешни работи и Македонската академска истражу-
вачка мрежа – МАРнет, во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1534/1 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
909.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија”  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 24.2.2015 го-
дина, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА  НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука на Министерството за труд и соци-

јална политика, се дава на трајно користење без надо-
мест недвижна ствар - деловна просторија, која се нао-
ѓа на Ул. ,,Васил Ѓоргов” ББ, евидентирана на Имотен 
лист бр. 57259, која се наоѓа на Катастарска парцела 
710, за Катастарска општина Центар 2, сопственост на 
Република Македонија и тоа:

- зграда 1, намена  на зграда и други објекти Б4-1, 
влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од  
ДП со површина од  145 м2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1671/1 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
910.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република  Македонија, на седницата, одржана на  
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СУДСКИ 

СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда на Судски совет на 
Република Македонија бр. 42-11561/26-14 од 8 јануари 
2015 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 4/15).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија“.

Бр. 42-1735/1 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
911.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на  Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13,  187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика  Македонија, на седницата, одржана на  
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СУДСКИ СОВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член  1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Судски совет на Република Македонија бр. 09-
614/2 од 11.02.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија“.

Бр. 42-1735/2 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
912.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на  Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13,  187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика  Македонија, на седницата, одржана на  
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ

Член  1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Минис-
терство за внатрешни работи бр. 09-158/3 од 11.02.2015 
година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија“.

Бр. 42-1735/3 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
913.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за внатрешни работи бр. 09-744/2  од 
17.2.2015 година.   
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/1 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
914.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНСКИ

ШУМИ-СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП Македонски шуми-Скопје бр. 09-749/2 од 
17.2.2015 година.   

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/2 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
915.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010,  104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА СЛУЖБА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Служба за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија  бр. 09- 751/2  од 17.2.2015 го-
дина.   

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/3 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
916.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе             

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за от-
стапување на одземен предмет со правосилна одлука на 
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија бр. 09-753/2 од 17.2.2015 година.   

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/4 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
917.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе             

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШ-
НИ РАБОТИ – УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за внатрешни работи – Управа за без-
бедност и контраразузнавање бр. 09-748/2  од 17.2.2015 
година.   

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/5 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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918.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВНО ПРАВОБРА-
НИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа  одлука  се  дава  согласност на Решението 

за отстапување на одземен предмет со правосилна пре-
суда на  Државно правобранителство  на  Република 
Македонија  бр. 09-743/2 од  17.2.2015 година.   

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/6 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
919.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за внатрешни работи бр.09-651/3 
од 17.2.2015 година.   

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/7 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
920.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ОДЛУКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈП „Стрежево“ Битола бр. 09-747/2   од 17.2.2015 го-
дина.   

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/8 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
921.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 

ЗА ТРУД

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Државен инспекторат за труд бр. 09-750/2 од 
17.2.2015 година.   

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/9 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
922.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  МИНИСТЕРСТВО

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за труд и социјална политика бр. 
09-752/2 од 17.2.2015 година.   
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/10 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
923.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА 

УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ – СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Казнено поправна установа Затвор Скопје – Скоп-
је бр. 09-745/2  од  17.2.2015 година.   

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/11 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
924.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ПРЕСУДА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ 

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Инспекцискиот совет бр. 09-619/3 од 17.2.2015 го-
дина.   

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/12 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

925.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈНУ ИНСТИТУТ 
ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА

АЛБАНЦИТЕ - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на 
албанците - Скопје бр. 09-659/3 од 17.02.2015 година.  

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/13 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
926.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и аку-
шерство - Скопје бр. 09-637/3 од 17.02.2015 година.  

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/14 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
927.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Јавно обвинителство на Република Македонија 
бр. 09-742/3 од 18.02.2015 година.  

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/15 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
928.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                     

                                
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за внатрешни работи                      
бр. 09-773/2 од 18.02.2015 година.  

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/16 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
929.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.2.2015 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА 

АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенција за администрација бр. 09-772/2 од 
18.02.2015 година.  

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/17 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
930.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24. 2.2015 година, донесе                     

                                 
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА 

УСТАНОВА „ИДРИЗОВО“

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Казнено поправна установа „Идризово“ бр. 09-
774/2 од 18.02.2015 година.  

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2021/18 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
931.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 24.2.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за законодавство на Владата на Република Ма-
кедонија му престанува користењето на движната 
ствар – патничко моторно возило марка CITROEN, тип 
C 4 1.4, број на шасијата VF7LAKFUC74521283, број 
на моторот PSAKFU/10FE030302984, година на произ-
водство 2006, сила на моторот во KW (KS) 65, работна 
зафатнина на моторот во cm3 1360, места за седење 5, 
форма или намена на каросерија лимузина, боја 8Б ме-
талик сина и регистарски таблици SK-413-TN.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија.
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Член 3
Секретарот на Секретаријатот за законодавство на 

Владата на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија, со кој се уредува-
ат правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2253/1 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
932.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 24.2.2015 година, донесе

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА 
СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КРКЉА УРБАН БЛОК 1  

КО КРКЉА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на стопански комплекс Кркља урбан блок 1  КО Кр-
кља, општина Крива Паланка.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 2200м2,  
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-11246/1-14 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
933.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
24.2.2015 година, донесе  

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ВО КО

ГЛУВО БРАЗДА ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на хотелски комплекс во КО Глуво Бразда, оп-
штина Чучер Сандево.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-11428/1-14 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
934.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 24 
февруари 2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО  ПОДРАЧЈЕ 

„ЈАСЕН” - СКОПЈЕ

1. Катерина Димовска се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
управување и заштита на повеќенаменското подрачје 
„Јасен” - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претприја-
тие за управување и заштита на повеќенаменското под-
рачје „Јасен” - Скопје, се именува Иван Соколов.

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

Бр. 24-2260/1 Претседател на Владата
24 февруари 2015 година на Република Македонија,

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

935.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 24 
февруари 2015 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ 
ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. СКОПЈЕ

1. Адем Шерифи се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ 
ШУМИ„-П.О. Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претприја-
тие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОН-
СКИ ШУМИ„-П.О. Скопје се именува Адем Шерифи.

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

Бр. 24-2262/1 Претседател на Владата
24 февруари 2015 година на Република Македонија,

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

936.
Врз основа на член 59 став 1 алинеја 1 од Закон за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 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, 113/2014, 188/2014 
и 20/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 24 февруари 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

НА МАКЕДОНИЈА

 1. М-р Маја Парнаџиева - Змејкова се разрешува од 
должноста директор на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија, на нејзино барање.

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

Бр. 24-2352/1 Претседател на Владата
24 февруари 2015 година на Република Македонија,

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

937.
Врз основа на член 59 став 1 алинеја 1 од Закон за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 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, 113/2014, 188/2014 
и 20/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 24 февруари 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

НА МАКЕДОНИЈА

 1. Џемали Мехази се разрешува од должноста ди-
ректор на Фондот за здравствено осигурување на Маке-
донија, на негово барање.

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

Бр. 24-2354/1 Претседател на Владата
24 февруари 2015 година на Република Македонија,

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

938.
Врз основа на член 59 став 3 од Закон за здравстве-

ното осигурување   („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 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, 113/2014, 188/2014 и 
20/2015), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 26 февруари 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. За вршител на должноста директор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, до именува-
ње директор по распишан конкурс се именува Кристи-
на Христова.

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

Бр. 24-2355/1 Претседател на Владата
26 февруари 2015 година на Република Македонија,

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

939.
Врз основа на член 59 став 3 од Закон за здравстве-

ното осигурување   („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 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, 113/2014, 188/2014 и 
20/2015), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 24 февруари 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. За вршител на должноста директор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, до именува-
ње директор по распишан конкурс се именува Орхан 
Рамадани.

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

Бр. 24-2356/1 Претседател на Владата
24 февруари 2015 година на Република Македонија,

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

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

940.
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 11 
февруари 2015 година, донесе 
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О Д Л У К А
 
1. СЕ УКИНУВААТ:
- член 108 став 2 , во делот: “и проверува дали има 

белег од видливо мастило на ноктот и палецот на десна-
та рака”,

- член 108 став 6, во делот: „и му се обележува со 
видливо мастило палецот на десната рака, односно па-
лецот на левата рака, доколку нема палец на десната, 
притоа внимавајќи со видливото мастило да се опфати 
и ноктот на палецот. Ако избирачот нема палец на две-
те раце тогаш му се обележува со видливо мастило дес-
ниот показалец, односно левиот показалец доколку не-
ма показалец на десната рака“ и 

- член 108-а став 9, во делот: „и му се обележува со 
видливо мастило палецот на десната рака, односно па-
лецот на левата рака доколку нема палец на десната 
притоа, внимавајќи со видливо мастило да се опфати и 
ноктот на палецот. Ако избирачот нема палец на двете 
раце, тогаш му се обележува со видливо мастило десни-
от показалец, односно левиот показалец доколку нема 
показалец на десната рака“,од Изборниот законик 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
40/2006, 136/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013, 
34/2013 и 14/2014).

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со Реше-
ние У.бр.93/2014 од 10 декември 2014 година, поведе 
постапка за оценување на уставноста на деловите од 
членовите од Изборниот законик кои се децидно наве-
дени во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше по-
ведена од причина што пред Судот основано се пос-
тави прашањето за согласноста на оспорените членови 
од Изборниот законик со Уставот на Република Маке-
донија.

4. Судот на седницата утврди дека според член 108 
од Изборниот законик:

(1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по 
еден.

(2) Кога избирачот пристапува да гласа избирачки-
от одбор проверува дали избирачот е на соодветното 
гласачко место и проверува дали има белег од видливо 
мастило на ноктот и палецот на десната рака.

(3) Кога избирачот пристапува да гласа избирачки-
от одбор го проверува неговиот личен идентитет.

(4) Личниот идентитет избирачот го докажува со 
лична карта или патна исправа.

(5) Избирачкиот одбор, по утврдувањето на иденти-
тетот на избирачот, го заокружува неговиот реден број 
во изводот од Избирачкиот список и избирачот го ста-
ва својот потпис, а ако е неписмен става отпечаток од 
десниот показалец. Ако избирачот нема десен показа-
лец, тој ќе стави отпечаток од неговиот лев показалец, 
а доколку нема ни лев показалец, не се става отпеча-
ток. 

(6) По идентификацијата, избирачот добива гласач-
ко ливче и му се обележува со видливо мастило пале-
цот на десната рака, односно палецот на левата рака, до-
колку нема палец на десната, притоа внимавајќи со вид-
ливото мастило да се опфати и ноктот на палецот. Ако 
избирачот нема палец на двете раце тогаш му се обеле-
жува со видливо мастило десниот показалец, односно 
левиот показалец доколку нема показалец на десната 
рака.

Согласно член 108-а став 9 од истиот закон, по иден-
тификацијата избирачот добива гласачко ливче и му се 
обележува со видливо мастило палецот на десната 
рака, односно палецот на левата рака, доколку нема па-
лец на десната, притоа внимавајќи со видливо мастило 
да се опфати и ноктот на палецот.Ако избирачот нема 
палец на двете раце, тогаш му се обележува со видливо 
мастило десниот показалец, односно левиот показалец 
доколку нема показалец на десната рака.

5. Според член 9 од Уставот на РМ граѓаните на Ре-
публика Македонија се еднакви во слободите и правата 
независно од полот, расата, бојата на кожата, национал-
ното и социјалното потекло, политичкото и верското 
уверување, имотната и општествената положба. Граѓа-
ните пред Уставот и законите се еднакви.

Согласно член 11 ставови 1 и 2 од Уставот физички-
от и моралниот интегритет на човекот се неприкоснове-
ни и се забранува секој облик на мачење, нечовечко 
или понижувачко однесување и казнување.

Со членот 16 став 1 од Уставот се гарантира слобо-
дата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразу-
вање на мислата.

Според член 22 став 2 од Уставот, избирачкото пра-
во е еднакво, општо и непосредно и се остварува на сло-
бодни избори со тајно гласање.

Согласно член 25 од Уставот на секој граѓанин му се 
гарантира почитување и заштита на приватноста на него-
виот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.

Изборниот законик го уредува начинот, условите и по-
стапката за избор на претседател на Република Македо-
нија, за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, за членови на советите на општините и Сове-
тот на Градот Скопје, за избор на градоначалник на оп-
штина и градоначалник на градот Скопје, начинот и поста-
пката на евидентирање на избирачкото право, водење на 
избирачки список, определување на границите на изборни-
те единици и утврдувањето, менувањето и објавувањето 
на избирачките места, како и условите за функционирање 
на избирачките места (член 1).

Во член 2 алинеја 1 од Изборниот законик е децид-
но определено значењето на поимот избирачко право 
според кој избирачко право има секој државјанин на Ре-
публика Македонија со наполнети 18 години живот и 
деловна способност.

Според член 3 од Избирачкиот законик, Претседате-
лот на Републиката, пратениците, членовите на совети-
те и градоначалникот на општините се избираат на оп-
шти, непосредни и слободни избори, со тајно гласање 
(став 1). Никој не смее да го повика избирачот на одго-
ворност заради гласањето ниту пак од него да бара да 
каже за кого гласал или зошто не гласал (став 2).

Оспорениот член 108 од Законикот е поместен во 
Глава VII со наслов: „Спроведување на изборите“ и во 
точка 10 со наслов: „Гласање“ и потточка: „Утврдува-
ње на идентитетот на гласачот“.

Според член 108 од Изборниот законик:
(1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по 

еден.
(2) Кога избирачот пристапува да гласа избирачки-

от одбор проверува дали избирачот е на соодветното 
гласачко место и проверува дали има белег од видливо 
мастило на ноктот и палецот на десната рака.

(3) Кога избирачот пристапува да гласа избирачки-
от одбор го проверува неговиот личен идентитет.

(4) Личниот идентитет избирачот го докажува со 
лична карта или патна исправа.

(5) Избирачкиот одбор, по утврдувањето на идентите-
тот на избирачот, го заокружува неговиот реден број во из-
водот од Избирачкиот список и избирачот го става својот 
потпис, а ако е неписмен става отпечаток од десниот пока-
залец. Ако избирачот нема десен показалец, тој ќе стави 
отпечаток од неговиот лев показалец, а доколку нема ни 
лев показалец, не се става отпечаток. 

(6) По идентификацијата, избирачот добива гласачко 
ливче и му се обележува со видливо мастило палецот на 
десната рака, односно палецот на левата рака, доколку не-
ма палец на десната, притоа внимавајќи со видливото мас-
тило да се опфати и ноктот на палецот. Ако избирачот не-
ма палец на двете раце тогаш му се обележува со видливо 
мастило десниот показалец, односно левиот показалец до-
колку нема показалец на десната рака.

Според член 108-а став 9 од наведениот закон, по 
идентификацијата избирачот добива гласачко ливче и 
му се обележува со видливо мастило палецот на десна-
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та рака, односно палецот на левата рака, доколку нема 
палец на десната, притоа внимавајќи со видливо масти-
ло да се опфатии ноктот на палецот.Ако избирачот не-
ма палец на двете раце, тогаш му се обележува со вид-
ливо мастило десниот показалец, односно левиот пока-
залец доколку нема показалец на десната рака.

Од анализата на наведените уставни и законски од-
редби, според Судот, јасно и недвосмислено произлегу-
ва дека наводите во иницијативата се основани од сле-
дниве причини:

Граѓанинот е носечки столб на државата и неговата 
улога и функција, согласно Уставот, е да креира кон-
кретни политички институции и државни органи кои 
ќе ги почитуваат темелните вредности на уставниот по-
редок. Оттука, во рамките на изборниот систем, најзна-
чајна темелна вредност, секако е политичкиот плурали-
зам и слободните непосредни и демократски избори. 
Моќта да создава и менува, граѓанинот ја „црпи“ токму 
преку уставно загарантираното избирачко право сфате-
но во неговата еднаквост, општост, непосредност и тај-
ност, како што е во другите демократски земји. Дотол-
ку повеќе што тајното гласање значи облик на гласање 
што обезбедува целосна анонимност. Овој облик на гла-
сање не може да се контролира од државните органи, 
од политичките партии или од други субјекти.

Според Судот, со оспорените делови од законската 
одредба на член 108 ставови 2 и 6, како и оспорениот 
дел на член 108-а став 9 од Изборниот законик не се 
обезбедува тајност, односно целосна анонимност на из-
бирачот. Ова, од причина со што видливото обележува-
ње на гласачите, кое се предвидува со оспорените дело-
ви на законските одредби, се овозможува секој граѓа-
нин во Република Македонија да може да има увид да-
ли неговиот сограѓанин го остварил своето избирачко 
право или не со што се нарушува принципот на тајност 
на гласањето.

Имено, правото на избирачот да гласа, како и право-
то да не гласа, е всушност дел од тајноста на избирачко-
то право, како и тајност во изборната постапка, но ис-
товремено и составен дел на слободата на уверувањето, 
совеста, мислата и јавното изразување на мислата на 
граѓанинот загарантирани во член 16 став 1 од Уставот 
на Република Македонија. Оспорените одредби, според 
Судот, не се во согласност со член 16 од Уставот. Ова 
од причина што, правото на граѓанинот да гласа, како и 
правото на граѓанинот да не гласа е во тесна поврза-
ност со слободата на уверувањето и на мислата, како и 
на слободното изразување на мислата, кое право со ос-
порениот член од Законот, во целост се нарушува и ог-
раничува. 

Видливото обележување на палецот на граѓанинот – 
избирач кој го остварил своето избирачко право, како и не-
обележаниот палец на граѓанинот – избирач кој не гласал, 
односно не го остварил своето избирачко право , истовре-
мено, според наоѓањето на Судот значи и директна повре-
да на принципот на тајност на избирачкото право како ме-
ѓународна призната категорија – член 21 став 3 од Универ-
залната декларација за човековите права и член 25-б од 
Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, кои 
се дел од внатрешниот правен поредок со оглед дека се ра-
тификувани (член 118 од Уставот). Според наведените 
акти, општите принципи на европското уставно наслед-
ство, кое ја формира основата на секое вистински демок-
ратско општество, го одредуваат правото на глас во смис-
ла на можност за давање глас на општи, непосредни, ед-
накви, слободни и тајни избори кои се одржуваат во редов-
ни интервали. Презумпцијата на една демократска држава 
мора да биде во полза на инклузијата, затоа што универ-
залното право на глас во ваквото општество станува „бази-
чен принцип“.

Понатаму, според Судот, основано се укажува во 
иницијативата дека со видливото обележување на нок-
тот на палецот на начин предвиден во оспорените дело-
ви на членовите од Изборниот законик кои се предмет 
на уставно судска анализа во конкретниов случај, се 
повредува член 22 став 2 од Уставот, поточно пасивна-
та димензија на тајноста на избирачкото право. Ова, од 

причина што со видливото обележување на палецот на 
избирачот се повредува тајноста на правото на одлука, 
на политичкото уверување на мисла на секој граѓанин 
– избирач да учествува или да не учествува, односно да 
апстинира на изборите, кое право со Уставот на Репуб-
лика Македонија и со Изборниот законик е загаранти-
рано. Ова, дотолку повеќе што слободата на избор тре-
ба да биде заштита од разните видови и форми на при-
тисоци со кои може да биде соочен избирачот со видли-
виот факт дека гласал, односно не гласал. Видливото 
обележување на палците на граѓаните избирачи кои из-
легле на гласање, но и преку необележаните палци на 
граѓаните – избирачи кои не излегле на избори и по 
свое убедување не го оствариле правото на глас, овоз-
можува секој граѓанин да знае дали некој друг го оства-
рил своето избирачко право или не, што, според Судот, 
не е во согласност со Уставот на Република Македони-
ја и неговите основни начела.

Исто така, според наоѓањето на Судот, видливото обе-
лежување на палецот на граѓанинот – избирач истовреме-
но директно го повредува достоинството и угледот на из-
бирачот, како и неговата приватност, поради што наведе-
ните одредби од Изборниот законик не се во согласност 
со член 25 од Уставот на Република Македонија. Ова, од 
причина што поаѓајќи од гледиштето дека слободите и 
правата на човекот и на граѓанинот се остваруваат исклу-
чиво како човекови вредности, односно како човекови сло-
боди, кои со Уставот се потврдени и загарантирани. 
Есенцијалното битие на граѓанските слободи и права прет-
ставува почитувањето на физичкиот и правниот интегри-
тет на личноста и човекот и обезбедување на неговата 
чест и достоинство.

Поради наведената аргументација и наведениот став кој 
се заснова на уставните норми и меѓународните акти, и пок-
рај тоа што со иницијативата не е опфатен и делот од ставот 
2 на член 108 од Изборниот законик , а кој уредува идентич-
на проблематика, Судот по сопствена иницијатива го пос-
тави прашањето за согласноста на уставноста и оцени дека 
член 108 став 2, во делот: “и проверува дали има белег од 
видливо мастило на ноктот и палецот на десната рака”, како 
и член 108-а став 9, во дел, од наведениот законик, кои регу-
лираат иста проблематика како и делот од оспорената од-
редба,Судот одлучи дека не се во согласност со одредбите од 
Уставот на кои упатува подносителот на иницијативата. 

При градењето на правното мислење и заземање на 
конечниот став по однос на покренатото со иницијати-
вата правно прашање, Судот ги имаше во вид и меѓуна-
родните акти на кој се укажува во иницијативата – Ме-
ѓународниот пакт за граѓански и политички права и 
член 3 од Првиот протокол на Европската конвенција 
за човековите права, каде се предвидува:

- член 25 од Меѓународниот пакт за граѓански и по-
литички права:„Секој граѓанин има право и должност 
..... без неразумни ограничувања: да земе учество во во-
дењето на јавните работи во системот на директен на-
чин или преку слободно избраните претставници,не пе-
риодични избори да избира и да биде избран согласно 
принципите на општост, еднаквост, непосредност и тај-
ност со гарантирање на слободно изразената волја на 
избирачите и-согласно принципот на еднаквост да има 
слободен пристап до јавните служби во својата земја“.

Во член 3 од Првиот протокол на Европската кон-
венција за човековите права се предвидува дека слобод-
ни избори треба да се одржуват во разумни временски 
периоди со почитување на принципот на тајно гласање, 
под услови кои ќе ја гарантираат слободно изразената 
волја и мислење на избирачите.

Од содржината на цитираните одредби на наведени-
те меѓународни акти, јасно произлегува дека и тие меѓу 
другото посочуваат на начелото на тајност како бази-
чен принцип, потенцирајќи го постоењето на услови 
кои би ја гарантирале слободно изразената волја и мис-
лење на избирачите, што според Судот, значи обезбеду-
вање на „поволен терен“ за слободно изразување на 
волјата без притоа да има влијание „надворешниот фак-
тор“ врз граѓанинот – избирач.
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Врз основа на напред наведената уставно-судска ана-
лиза, како и од целината на истакнатите аргументи Судот 
оцени дека член 108 став 2, во делот:” и проверува дали 
има белег од видливо мастило на ноктот и палецот на десна-
та рака”, член 108 став 6, во делот:” и му се обележува со 
видливо мастило палецот на десната рака, односно палецот 
на левата рака, доколку нема палец на десната, притоа вни-
мавајќи со видливото мастило да се опфати и ноктот на па-
лецот. Ако избирачот нема палец на двете раце тогаш му се 
обележува со видливо мастило десниот показалец, односно 
левиот показалец доколку нема показалец на десната рака” 
и на член 108-а став 9, во делот: ”и му се обележува со вид-
ливо мастило палецот на десната рака, односно палецот на 
левата рака, доколку нема палец на десната, притоа внима-
вајќи со видливо мастило да се опфати и ноктот на пале-
цот.Ако избирачот нема палец на двете раце, тогаш му се 
обележува со видливо мастило десниот показалец, односно 
левиот показалец, доколку нема показалец на десната 
рака“, сите од Изборниот законик не се во согласност со од-
редбите од Уставот, односно со член 9, член 11 став 1 и 2, 
член 16 став 1, член 22 став 2 и член 25 од Уставот на Ре-
публика Македонија.

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Елена Гошева и судиите д-р Наташа 
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Иванов-
ски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Му-
рати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У. бр. 93/2014 Претседател
11 февруари 2015 година на Уставниот суд на Република

Скопје Македонија,
Елена Гошева, с.р.

_________

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

941.
Советот на jавните обвинители на Република Маке-

донија – Скопје согласно член 9 т.3 и член 47 од Зако-
нот за Советот на јавните обвинители на Република Ма-
кедонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), на од-
ржаната седумдесет и деветта седница на ден 2.3.2015 
година, ја донесе следната

О Д Л У К А
I

На Дана Миловановиќ родена на 3.3.1953 година, 
избрана на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Скопје, без ограничување 
на траење на мандатот, и се утврди престанок на фун-
кцијата јавен обвинител поради исполнување на усло-
вите за старосна пензија.

II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 

престанува заклучно со 31.3.2015 година.

СОР бр. 1/15 Совет на јавните обвинители
2 март 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Петар Аневски, с.р.

_________
942.

Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник РМ“ бр.150/07), објавува 

О Г  Л  А  С
ЗА ИЗБОР НА

I
1. Основен јавен обвинител на Oсновното јавно об-

винителство Делчево
2. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Берово
3. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Струмица
Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен 

условите предвидени во член 44, 45 и член 46 од Зако-
нот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“  бр. 
150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот 
за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), 
потребно е како посебен услов да исполнуваат за:

I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-
тел на Основното јавно обвинителство Делчево, Берово 
и Струмица  потребно е како посебен услов да имаат ра-
ботно искуство од најмалку три години стаж како јавен 
обвинител со потврдени резултати во работата.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со пот-
ребната документација, во оригинал или заверена фотоко-
пија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско увере-
ние (да не е постари од шест месеци од денот на неговото 
издавање), диплома или уверение за завршен Правен факул-
тет и потврда за положен правосуден испит во оригинал 
или заверено на нотар, Потврда за работен стаж, да ги дос-
тават до Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија на ул. ”Кеј Димитар Влахов" бр.4, V спрат,  во рок 
од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот се-
кој работен ден.          

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                 
                                                          

Бр.08-66/1 Совет на јавните обвинители
2 март 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Петар Аневски, с.р.
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