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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Член 5 
156. Во зависност од опасностите што можат да настанат 

при технолошкиот процес, трговските друштва, јавните 
претпријатија, установите и службите имаат специјализи-
рани единици од наведените во член 4 од оваа уредба.  

Врз основа на член 94 став 5 од Законот за заштита 
и спасување ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 26.01.2006 година,  донесе е  

2. Универзални единици У Р Е Д Б А   ЗА ВИДОТ, ГОЛЕМИНАТА И ОРГАНИЗИРАЊЕТО  Член 6 НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ Универзални единици во просторните сили за за-
штита и спасување се опремуваат, обучуваат и оспосо-
буваат за давање на: 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА  

Член 1 - прва медицинска помош; Со оваа уредба се уредува видот, големината и ор-
ганизирањето на силите за заштита и спасување. - гаснење на помали и почетни пожари; 

- спасување на загрозени и затрупани лица во пли-
тки урнатини; 

 
II. ВИДОТ НА ЕДИНИЦИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШ-

ТИТА И СПАСУВАЊЕ - учество во засолнување и 
 - евакуација и згрижување на населението. 

Член 2 Универзални единици за заштита и спасување има-
ат и трговските друштва, јавните претпријатија, уста-
новите и службите кои немаат специјализирани едини-
ци, и кои имаат потреба од заштита и спасување на на-
селението и материјалните добра. 

Заради заштита и спасување на населението и мате-
ријалните добра од природни непогоди, епидемии, епи-
зоотии, епифитотии и други несреќи во мир и војна  се 
формираат специјализирани единици за заштита и спа-
сување и универзални единици за заштита и спасување.   
 III. ГОЛЕМИНА НА ЕДИНИЦИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА 

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 1. Специјализирани единици 
  

Член 3 Член 7 
Специјализирани единици во републичките сили за 

заштита и спасување се: 
Специјализираните  единици во републичките сили 

за заштита и спасување се во големина на одделение, 
вод и чета. - прва медицинска помош; 

- згрижување на настрадано и загрозено население; Специјализираните единици во просторните сили за 
заштита и спасување се во големина на одделение, вод 
и чета. 

- радолошко, хемиска и биолошка деконтаминација; 
- спасување од урнатини; 
- извидување; Специјализираните единици што ги имаат тргов-

ските друштва, јавните претпријатија, установите и 
службите се во големина на екипа, одделение и вод. 

- расчистување на урнатини; 
- спасување од високи објекти; 
- заштита и спасување од поплави;   
- заштита и спасување од пожари; Член 8 
- заштита од неексплодирани убојни и експлозивни 

средства; 
Универзалните единици во просторните сили за за-

штита и спасување се во големина на вод . 
- заштита и спасување на животни и производи од 

животинско потекло; 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ - заштита и спасување на растенија и производи од 

растително потекло;  
Член 9 - логистичка поддршка и 

 Специјализираните и универзалните единици за за-
штита и спасување во својот состав имаат команди, ко-
мандири и одреден број на извршители. 

- асанација на теренот.  
Член 4 

Специјализирани единици во просторните сили за 
заштита и спасување се:  Командите се составени од командир, заменик ко-

мандир и извршители. 
- прва медицинска помош;  
- противпожарна заштита; Член 10 
- спасување од поплави; Штабовите за заштита и спасување што се формирани 

од страна на Република Македонија, единиците на локал-
ната самоуправа, трговските друштва, јавните претприја-
тија, установите и службите во својот состав имаат: 

- радиолошко, хемиска и биолошка деконтаминација; 
- комунални работи; 
- заштита и спасување на животни и производи од 

животинско потекло;  - командант на штабот; 
- заштита и спасување на растенија и производи од 

растително потекло; 
- началник на штабот и 
- помошници на началникот на штабот и 

- извидување на теренот и - извршители за административно-технички и опе-
ративни работи. - асанација на теренот. 
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  V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за организирање, подго-
твување и употреба на силите на цивилната заштита 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/2003), 
и Решението за именување на команданти и началници 
на подрачните штабови за цивилна заштита ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 52/ 2004).   

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Ма едонија". к 
        Бр. 19-135/1                  Претседател на Владата 
26 јануари 2006 година       на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

 
157. 
Врз основа на  член 130 став 2 и член 138 став 2 од Законот 

за заштита  и  спасување (�Службен весник на Република Ма-
кедонија � бр.36/04 и 49/04) Владата на Република Македони-
ја, н  седницата одржана на  26.01.2006 година,  донесе а 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВА-
ЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ НА ГРАЃАНИТЕ 
ВО ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖ-
НОСТИТЕ ВО ЗАШТИТАТА И  СПАСУВАЊЕТО  

I. ОПШТА  ОДРЕДБА 
 

Член  1 
Со оваа уредба се определува висината на надоме-

стокот на граѓаните повикани заради извршување на 
правата и должностите од областа на заштитата и спа-
сувањето во врска со учеството во силите за заштита и 
спасување што ги формира Републиката, како и начи-
нот на остварување на надоместокот на граѓаните по-
викани за извршување на правата и должностите од об-
ласта на заштитата и спасувањето.  
II. ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ-
ТО НА НАДОМЕСТОКОТ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ВО 

ЗАШТИТАТА И  СПАСУВАЊЕТО  
Член 2 

Висината на надоместокот за извршување на должно-
стите во силите на заштитата и спасувањето  изнесува: 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 

Командант на Главниот штаб за 
заштита и спасување  
Началник на Главниот штаб за за-
штита и спасување 
Помошници на началникот на 
Главниот штаб за заштита и спасување 
Командант на регионален штаб за 
заштита и спасување  
Началник на регионален штаб за 
заштита и спасување   
Помошници на началникот на регио-
нален штаб за заштита и спасување 

240% 
230% 
220% 
200% 
190% 
 
180% 
170% 
150% 
 
130% 
 

7. 
8. 
9. 
 
 

Командир на чета  
Раководител на тим за брз одговор  
Командант на штаб за заштита и 
спасување во единиците на локал-
ната самоуправа 

130% 
125% 
 
125% 
 

10 
 
 
 

Командант на штаб за заштита и 
спасување во трговските друштва, 
јавните претпријатија, установи и 
служби 

125% 

11. 
12. 
 
 

Заменик командир на чета 
Началник на штаб за заштита и 
спасување во единиците на локал-
ната самоуправа 

 

13. 
 

Помошници на началникот на  шта-
бот за заштита и спасување во еди-
ниците на локалната самоуправа 

 

14. 
15. 
16. 
 
 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
 

Командир на вод 
Извршител во тим за брз одговор 
Членови на штаб за заштита и спасу-
вање во трговските друштва, јавни 
претпријатија, установи и служби 
Заменик командир на вод   
Командир на одделение  
Заменик командир на одделение 
Водител на екипа  
Извршител за административно �
технички и оперативни работи 

120% 
120% 
 
120% 
120% 
120% 
115% 
115% 
110% 

 
Член 3 

Работодавецот каде што се вработени граѓаните од 
член 1 од оваа уредба, односно граѓаните кои вршат са-
мостојна или професионална дејност поднесуваат бара-
ње за рефундација на паричниот надоместок исплатен 
на работникот за време на отсуството од работа заради 
извршување на правата и должностите од областа на 
заштитата и спасувањето. 
Барањето за рефундација од став 1 на овој член се 

поднесува до Дирекцијата за заштита и спасување -по-
драчна организациона единица за заштита и спасување 
од каде граѓанинот е упатен на извршување на должно-
сти во рок од 30 дена од денот на извршувањето на 
правата  и должностите во заштитата и спасувањето. 
Барањето за рефундација се поднесува на Образец 

број 1. 
Кон барањето за рефундација се приложува : 
- потврда од Фондот на пензиско и инвалидско оси-

гурување на Македонија за основицата за пресметува-
ње и наплатување на придонесите за пензиско и инва-
лидско осигурување за лицата  кои вршат самостојна 
или професионална дејност и      

- потврда од Дирекцијата за заштита и спасување - 
подрачна организациона единица за заштита и спасува-
ње за присуство на граѓанинот на вежба, обука и други 
активности. 
Надоместокот на плата за време на отсуството од 

работа поради извршување  на правата  и должностите 
од областа на заштитата и спасувањето се исплаќа од 
Дирекцијата за заштита и спасување во корист  на ра-
ботодавецот каде што граѓаните се во работен однос, 
односно во корист на граѓанинот кој врши самостојна 
или професионална дејност. 
Пресметката и исплатата од став 5 на овој член ја 

врши работодавецот, односно граѓанинот кој врши са-
мостојна или професионална дејност. 

 
Член 4 

За остварување на надоместоците на граѓаните од 
член 1 на оваа уредба кои не се во работен однос , не 
вршат самостојна или професионална  дејност , не при-
маат паричен надоместок по основ на невработеност 
или не остваруваат право на пензија, граѓаните даваат 
изјава на Образец број 2. 
Надоместокот  од став 1 на  овој член се исплаќа 

според Образец број 3. 
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Пресметката на надоместокот се  врши со делење на 
основицата со 30 дена  и добиената дневница се множи со 
бројот на деновите за кои се исплаќа надоместокот. 

 
Член 5 

Разликата од надоместокот на платата, пензијата или 
другите парични примања на граѓаните распоредени на 
должности во резервниот состав на силите за заштита и 
спасување до висината на платата на вработените во Ди-
рекцијата за заштита и спасување, доколку надоместокот 
е понизок од платата согласно член 129 од Законот за за-
штита и спасување се исплаќа на Образец бр. 4. 

Член 6 
Разликата од надоместокот на платата, пензијата 

или другите парични примања на граѓаните распореде-
ни на должности во силите за заштита и спасување што 
ги формира Републиката, до висината на надоместокот 
за извршување на должностите во силите за заштита и 
спасување, доколку надоместокот на платата, пензијата 
или другите парични примања е понизок од надоместо-
кот за извршување на должностите во силите за заштита и 
спасување согласно член 130 став 1 од Законот за заштита 
и спасување, се исплаќа според Образец број 5. 

 
Член 7 

Времето кое граѓаните го поминале во извршување на 
правата и должностите во заштитата и спасувањето се 
утврдува врз основа на евиденцијата на Дирекцијата за за-
штита и спасување - подрачната организациона единица за 
заштита и спасување која го извршила повикувањето и еди-
ницата каде граѓаните ги извршувале должностите во за-
штитата и спасувањето, (Образец број 6). 

 
Член 8 

За остварување на надоместокот на трошоците за 
превоз согласно член 131 став 2 од Законот за заштита 
и спасување, граѓаните приложуваат возни билети, од-
носно даваат изјава на образец број 7, дека и покрај по-
стоење на организиран јавен превоз, за доаѓање до ме-
стото на јавување кое е над 2,5 км, оддалечено од ме-
стото на живеење користеле сопствено возило. Надо-
местокот на трошоците за превоз се исплаќа според 
Образец број 8. 
За остварување на надоместокот на трошоците за 

превоз направени со возило за правците во кои нема 
организиран јавен превоз согласно член 131 став 3 од 
Законот за заштита и спасување, граѓаните даваат изја-
ва на Образец број 9.  

 
Член 9 

Надоместокот на дневните трошоци од став 4 на 
член 131 од Законот за заштита и спасување се исплаќа 
според Образец број 10. 

 
Член 10 

За остварување на надоместокот на трошоците за 
сместување согласно член 131 став 5 од Законот за за-
штита и спасување, граѓаните приложуваат сметка на 
стварните трошоци за сместување во хотели до �Б� ка-
тегорија . 

Член 11 
Надоместокот за дополнително ангажирање во ре-

публичките сили за заштита и спасување, доколку на 
време на извршувањето на должностите се обезбедени 
бесплатен превоз, бесплатна исхрана и бесплатно сме-
стување � ноќевање согласно член 132 од Законот за 
заштита и спасување, се исплаќа според Образец бр.11. 

  
Член 12 

За остварување на надоместокот на еднократна па-
рична помош во случај на повреда и оштетување на ор-
ганизмот согласно член 134 од Законот за заштита и 
спасување, граѓаните поднесуваат писмено барање до 
Дирекцијата за заштита и спасување, кон кое приложу-
ваат наод, оцена и мислење од лекарска комисија. 

 
Член 13 

Надоместокот на еднократната парична помош во 
случај на смрт или загинување согласно член 133 од 
Законот за заштита и спасување и надоместокот за по-
гребните и други трошоци согласно член 135 од Зако-
нот за заштита и спасување, ги исплаќа Дирекцијата за 
заштита и спасување на член од семејството на умре-
ниот, односно загинатиот граѓанин со кој живеел во за-
едница, во рок од 10 дена од денот на добивањето на 
известувањето за настанатата смрт од подрачната орга-
низациона единица за заштита и спасување. 

 
Член 14 

Надоместокот на граѓаните ангажирани како преда-
вачи во обуката за заштита и спасување согласно член 
136 став 1 од Законот за заштита и спасување се испла-
ќа според Образец бр.12. 

 
Член 15 

Обрасците од број 1 до број 12 се составен дел на 
оваа уредба. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 16 

Со денот на  влегувањето во сила на оваа уредба 
престануваат да важат одредбите во членовите 1, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,16, 17 и 18 од Уредбата за 
висината и начинот на остварување на надоместоците 
на граѓаните во извршувањето на правата и должности-
те во одбраната, кои се однесуваат на граѓаните пови-
кани за извршување на права и должности во силите на 
цивилната заштита (� Службен весник на Република 
Македонија�  бр.  25/ 2003), кои се однесуваат на сили-
те на цивилната заштита. 

 
Член 17 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен  весник на Република 
Македонија�. 

 
   Бр. 19-136/1                     Претседател на Владата 

26 јануари 2006 година          на Република Македонија,  
    Скопје                   д-р Владо Бучковски, с.р. 
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158. 
Врз основа на член 13, став 1 и 4 од Законот за гра-

дежно земјиште  (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 53/01 и 97/01) и член 36 став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата  одржана 
на 26.01.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНО 
ИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ  ПОД ОБЈЕКТ,  ПРИ ПРО-
ДАЖБА НА ОБЈЕКТОТ СВЕТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР 

 
Член 1  

Со оваа одлука за определува цената на градежно 
земјиште од КП бр. 12082/2 КО Центар 1 со површина 
од 1333 м2, сопственост на Република Македонија, при 
продажба на објектот Светски бизнис центар, изграден 
на ова земјиште. 

 
Член 2 

Цената на земјиштето од член 1 на оваа одлука изнесу-
ва 50; Евра за 1 м2, или вкупно 66.650; Евра, во денарска 
противвредност според среден курс на Народната банка на 
Република Македонија на денот на плаќањето. 
Во цената на земјиштето од член 1 на оваа одлука 

не е засметан данокот на промет, трошоци за заверка 
на договорот како и трошоци за укнижување на сопс-
твеноста и истите ќе бидат на товар на купувачот. 

 
Член 3 

Се овластува Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија при 
објавата на продажба на објектот Светски бизнис центар да 
ја објави и продажбата на земјиштето на кое е изграден 
објектот по цената од член 2 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Средствата кои ќе се остварат од продажбата на 
земјиштето од член 1 на оваа одлука се приход на Бу-
џетот на Република Македонија.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
        Бр. 19-335/1                      Претседател на Владата 
 26 јануари 2006 година         на Република Македонија, 

      Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

 
159. 
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 и 55/05), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
19.01.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ПОД-
ГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА И ПОДГОТОВКА НА ПРЕГОВАРАЧКИТЕ 
ПОЗИЦИИ ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО 

 ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се образуваат работни групи за под-

готовка на Националната програма за усвојување на пра-
вото на Европската унија и подготовка на преговарачки-
те позиции за преговори за членство во Европската унија 
(во натамошниот текст ЕУ). 

Член 2 
Работните групи:  
- определуваат кое министерство или друг орган на 

државната управа е надлежен за секој одделен правен 
акт на ЕУ;  

- вршат усогласување на поглавјата во рамките на 
Национална програма за усвојување на правото на ЕУ;  

- вршат подготовка и учествуваат во процесот на 
проверка на усогласеноста на националното право со 
правото на ЕУ (screening);  

- вршат планирање на активностите и ги определу-
ваат приоритетите за усогласување со правото  на ЕУ;  

- прават проценка на трошоците и потребните ре-
сурси за градење на капацитетите за имплементација  
на законодавството; 

- ги подготвуваат преговарачките позиции на Репуб-
лика Македонија во процесот на преговарање со ЕУ, 

- вршат и други работи кои произлегуваат од под-
готoвката на Националната програма за усвојување на 
правото на ЕУ и подготовката на преговарачките пози-
ции за преговори за членство во ЕУ. 

 
Член 3 

Работните групи се составени од претставници 
на министерствата и другите органи на државната 
управа, како и претставници на други органи на 
државната власт и други органи и организации 
кои вршат јавни овластувања.     
Работната група има раководител, заменик на рако-

водителот, секретар, заменик секретар и членови. 
За секое поглавје на правото на ЕУ, според 

screening структурата се формира посебна работна гру-
па.  

 
Член 4 

Се образуваат триесет и пет работни групи со след-
ниов состав:  

1. Слободно движење на стоки 
(1) Раководител - Министерство за економија 
(2) Заменик раководител - Министерство за еко-

номија 
(3) Секретар - Министерство за економија 
(4) Заменик секретар - Министерство за еконо-

мија 
(5) Членови: 
- Министерство за економија; 
- Министерство за здравство; 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за внатрешни работи; 
- Министерство за култура; 
- Министерство за транспорт и врски; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство; 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање;   
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за култура - Управа за заштита на 

културно наследство;  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за ветеринарство; 
- Министерство за економија - Државен пазарен 

инспекторат; 
- Министерство за економија - Државен инспекто-

рат за техничка инспекција; 
- Министерство за економија - Биро за метрологија;  
- Министерство за здравство - Биро за лекови;  
- Министерство за здравство - Дирекција за храна; 
- Министерство за финансии - Царинска управа; 
- Комисија за заштита на конкуренција; 
- Институт за стандардизација;  
- Институт за акредитација; 
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања. 
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2. Слободно движење на работници 
(1) Раководител - Министерство за труд и соци-

јална политика  
(2) Заменик раководител - Министерство за труд 

и социјална политика  
(3) Секретар - Министерство за труд и социјална 

политика 
(4) Заменик секретар - Министерство за труд и 

социјална политика  
(5) Членови: 
- Министерство за труд и социјална политика; 
- Министерство за образование и наука; 
- Министерство за здравство; 
- Министерство за правда; 
- Министерство за внатрешни работи;   
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за транспорт и врски;  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство;  
- Министерство за финансии; 
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 

на Македонија; 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Македонија; 
- Агенција за супервизија за задолжително капитал-

но финансирано пензиско осигурување; 
- Агенција за државни службеници; 
- Агенција за вработување на Република Македони-

ја; 
- Државен завод за статистика;  
- Секретаријат за законодавство, и  
- Секретаријат за европски прашања. 
 
3. Право на основање и слобода на давање на ус-

луги 
(1) Раководител - Министерство за финансии  
(2) Заменик раководител - Министерство за фи-

нансии 
(3) Секретар - Министерство за финансии 
(4) Заменик секретар - Министерство за финан-

сии 
(5) Членови: 
- Министерство за финансии;  
- Министерство за транспорт и врски;  
- Министерство за образование и наука; 
- Министерство за економија;  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство;  
- Министерство за здравство; 
- Министерство за труд и социјална политика;  
- Министерство за правда;   
- Народна банка на Република Македонија; 
- Комисија за информатичка технологија;  
- Комисија за хартии од вредност; 
- Државен завод за статистика;  
- Секретаријат за законодавство, и  
- Секретаријат за европски прашања. 
 
4. Слободно движење на капиталот 
(1) Раководител - Министерство за финансии  
(2) Заменик раководител - Народна Банка на Ре-

публика Македонија 
(3) Секретар - Министерство за финансии 
(4) Заменик секретар - Министерство за финан-

сии 
(5) Членови: 
- Министерство за економија;  
- Министерство за финансии;  
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за правда; 
- Министерство за финансии - Дирекција за спречу-

вање на перење на пари;  
- Министерство за финансии - Државен девизен 

инспекторат;  

- Централен регистар на Република Македонија; 
- Народна банка на Република Македонија; 
- Комисија за хартии од вредност;  
- Агенција за странски инвестиции на Република 

Македонија; 
- Државен завод за статистика;  
- Генерален секретаријат на Влада на Република 

Македонија 
- Секретаријат за законодавство, и  
- Секретаријат за европски прашања. 
 
5. Јавни набавки 
(1) Раководител - Министерство за финансии � 

Биро за јавни набавки 
(2) Заменик раководител - Министерство за фи-

нансии � Биро за јавни набавки 
(3) Секретар - Министерство за финансии - Би-

ро за јавни набавки 
(4) Заменик секретар - Министерство за финан-

сии - Биро за јавни набавки 
(5) Членови: 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за труд и социјална политика; 
- Министерство за економија; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство; 
- Министерство за здравство;  
- Министерство за локална самоуправа; 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за финансии - Биро за јавни набавки; 
- Државен завод за ревизија; 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Македонија;  
- Фонд за магистрални и регионални патишта; 
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања. 
 
6. Право на трговски друштва 
(1) Раководител - Министерство за економија 
(2) Заменик раководител - Министерство за еко-

номија 
(3) Секретар - Министерство за економија 
(4) Заменик секретар - Министерство за еконо-

мија 
(5) Членови: 
- Министерство за финансии;  
- Министерство за правда;  
- Министерство за економија - Државен пазарен 

инспекторат;  
- Централен регистар на Република Македонија;  
- Комисија за хартии од вредност;  
- Државен завод за статистика;   
- Секретаријат за законодавство, и   
- Секретаријат за европски прашања.   
 
7. Право на интелектуална сопственост 
(1) Раководител - Министерство за култура  
(2) Заменик раководител - Министерство за кул-

тура 
(3) Секретар - Министерство за култура 
(4) Заменик секретар - Министерство за култура 
(5) Членови: 
- Министерство за култура; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство; 
- Министерство за правда; 
- Министерство за економија; 
- Министерство за внатрешни работи; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за економија - Државен пазарен 

инспекторат; 
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- Министерство за финансии - Царинска управа; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за ветеринарство;  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за заштита на растенијата; 
- Државен завод за индустриска сопственост; 
- Комисија за заштита на конкуренција;  
- Државен завод за статистика; 
- Генерален секретаријат на Влада на Република 

Македонија; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања. 
 
8. Политика на конкуренција 
(1) Раководител - Министерство за економија   
(2) Заменик раководител - Комисија за заштита 

на конкуренција 
(3) Секретар - Министерство за економија 
(4) Заменик секретар - Министерство за еконо-

мија 
(5) Членови: 
- Министерство за економија; 
- Министерство за финансии;  
- Министерство за транспорт и врски;  
- Министерство за надворешни работи; 
- Комисија за заштита на конкуренција;  
- Министерство за транспорт и врски - Управа за 

цивилна воздушна пловидба; 
- Агенција за електронски комуникации; 
- Комисија за државна помош; 
- Државен завод за статистика; 
- Генерален секретаријат на Влада на Република 

Македонија; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања. 
 
9. Финансиски услуги 
(1) Раководител - Министерство за финансии 
(2) Заменик раководител - Министерство за фи-

нансии 
(3) Секретар - Министерство за финансии 
(4) Заменик секретар - Министерство за финан-

сии 
(5) Членови: 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за здравство; 
- Министерство за внатрешни работи; 
- Народна банка на Република Македонија; 
- Комисија за хартии од вредност; 
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања. 
 
10. Информатичко општество и медиуми 
(1) Раководител - Министерство за транспорт и 

врски  
(2) Заменик раководител - Министерство за 

транспорт и врски 
(3) Секретар - Министерство за транспорт и вр-

ски 
(4) Заменик секретар - Министерство за транс-

порт и врски 
(5) Членови: 
- Министерство за култура; 
- Министерство за транспорт и врски; 
- Министерство за образование и наука; 
- Министерство за правда; 
- Министерство за внатрешни работи;  
- Министерство за финансии; 
- Министерство за економија; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Комисија за заштита на конкуренција; 
- Комисија за информатичка технологија;  
- Агенција за електронски комуникации;  

- Државен архив на Република Македонија; 
- Совет за радиодифузија; 
- Државен завод за статистика; 
- Генерален секретаријат на Влада на Република 

Македонија; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања. 
 
11. Земјоделство и рурален развој 
(1) Раководител - Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство    
(2) Заменик раководител - Министерство за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство    
(3) Секретар - Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство    
(4) Заменик секретар - Министерство за земјо-

делство, шумарство и водостопанство    
(5) Членови: 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство;    
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање; 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за здравство; 
- Министерство за економија; 
- Министерство за транспорт и врски; 
- Министерство за труд и социјална политика; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за ветеринарство; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за хидрометеоролошки работи; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за водостопанство; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за семе и семенски материјал; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Државен инспекторат за земјоделство; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Државен инспекторат за шумарство и лов-
ство; 

- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство - Управа за заштита на растенијата; 

- Министерство за здравство - Дирекција за храна; 
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања. 
 
12. Безбедност на храна, ветеринарна и фитоса-

нитарна политика 
(1) Раководител - Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство � Управа за ветери-
нарство 

(2) Заменик раководител - Министерство за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство    

(3) Секретар - Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство    

(4) Заменик секретар - Министерство за земјо-
делство, шумарство и водостопанство    

(5) Членови: 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање; 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за здравство; 
- Министерство за економија; 
- Министерство за транспорт и врски; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за ветеринарство; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за хидрометеоролошки работи; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за водостопанство; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за семе и семенски материјал; 
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- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство - Државен инспекторат за земјоделство; 

- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство - Државен инспекторат за шумарство и лов-
ство; 

- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство - Управа за заштита на растенијата; 

- Министерство за здравство - Дирекција за храна; 
- Државен завод за статистика;  
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања. 
 
13. Рибарство 
(1) Раководител - Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство  
(2) Заменик раководител - Министерство за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство    
(3) Секретар - Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство    
(4) Заменик секретар - Министерство за земјо-

делство, шумарство и водостопанство    
(5) Членови: 
- Министерство за здравство; 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање; 
- Министерство за транспорт и врски;  
- Министерство за економија; 
- Министерство за транспорт и врски � Управа за 

капетанија  на пристаништа; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство; Министерство за земјоделство, шумарство 
и водостопанство - Управа за ветеринарство; 

- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство - Државен инспекторат за земјоделство; 

- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања. 
 
14. Транспортна политика 
(1) Раководител - Министерство за транспорт и 

врски  
(2) Заменик раководител - Министерство за 

транспорт и врски    
(3) Секретар - Министерство за транспорт и вр-

ски  
(4) Заменик секретар - Министерство за транс-

порт и врски    
(5) Членови: 
- Министерство за економија;  
- Министерство за внатрешни работи;  
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање;  
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за финансии;  
- Министерство за транспорт и врски;  
- Министерство за транспорт и врски - Управа за 

капетанија на пристаништа;  
- Министерство за транспорт и врски - Државен 

инспекторат за транспорт;  
- Министерство за транспорт и врски - Управа за 

цивилна воздушна пловидба;  
- Фонд за магистрални и регионални патишта; 
- Државен завод за статистика;  
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања.  
 
15. Енергија 
(1) Раководител - Министерство за економија  
(2) Заменик раководител - Министерство за еко-

номија 
(3) Секретар - Министерство за економија 
(4) Заменик секретар - Министерство за еконо-

мија 
(5) Членови: 

- Министерство за економија;  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство;  
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање;  
- Министерство за транспорт и врски;  
- Министерство за финансии;  
- Министерство за образование и наука;  
- Министерство за надворешни работи;  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за водостопанство; 
- Министерство за финансии - Биро за стокови ре-

зерви;  
- Министерство за финансии - Царинска управа;  
- Регулаторна комисија за енергетика;  
- Дирекција за радијациона сигурност; 
- Државен завод за статистика;  
- Генерален секретаријат на Влада на Република 

Македонија; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања.  
 
16. Даноци 
(1) Раководител - Министерство за финансии 
(2) Заменик раководител - Министерство за фи-

нансии 
(3) Секретар - Министерство за финансии 
(4) Заменик секретар - Министерство за финан-

сии 
(5) Членови: 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за транспорт и врски; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство; 
- Министерство за економија; 
- Министерство за финансии - Управа за јавни при-

ходи; 
- Министерство за финансии - Царинска управа; 
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања.  
 
17. Економска и монетарна политика  
(1) Раководител - Министерство за финансии 
(2) Заменик раководител - Народна Банка на Ре-

публика Македонија 
(3) Секретар - Министерство за финансии 
(4) Заменик секретар- Министерство за финан-

сии 
(5) Членови: 
- Министерство за економија; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Народна банка на Република Македонија; 
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања.  
 
18. Статистика 
(1) Раководител - Државен завод за статистика 
(2) Заменик раководител - Државен завод за ста-

тистика  
(3) Секретар - Државен завод за статистика 
(4) Заменик секретар - Државен завод за стати-

стика 
(5) Членови: 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за економија; 
- Министерство за труд и социјална политика; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство; 
- Министерство за здравство; 
- Министерство за внатрешни работи;  
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање;  
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- Министерство за правда; 
- Министерство за финансии - Царинска управа;  
- Народна банка на Република Македонија; 
- Секретаријат за законодавство, и 
-  Секретаријат за европски прашања. 
19. Социјална политика и вработување 
(1) Раководител - Министерство за труд и соци-

јална политика 
(2) Заменик раководител - Министерство за труд 

и социјална политика 
(3) Секретар - Министерство за труд и социјална 

политика 
(4) Заменик секретар - Министерство за труд и 

социјална политика 
(5) Членови: 
- Министерство за труд и социјална политика; 
- Министерство за образование и наука;  
- Министерство за здравство; 
- Министерство за правда; 
- Министерство за внатрешни работи; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство;  
- Министерство за финансии; 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање; 
- Министерство за здравство - Државен санитарен и 

здравствен инспекторат; 
- Министерство за труд и социјална политика - Др-

жавен инспекторат за труд; 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Македонија; 
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 

на Македонија;  
- Агенција за вработување на Република Македонија; 
- Државен завод за статистика; 
- Генерален секретаријат на Влада на Република 

Македонија;  
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања. 
 
20. Претпријатија и индустриска политика 
(1) Раководител - Министерство за економија  
(2) Заменик раководител - Министерство за еко-

номија 
(3) Секретар - Министерство за економија 
(4) Заменик секретар - Министерство за економија 
(5) Членови: 
- Министерство за економија; 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање; 
- Министерство за труд и социјална политика; 
- Министерство за локална самоуправа; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство; 
- Министерство за здравство; 
- Министерство за правда; 
- Министерство за транспорт и врски; 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за ветеринарство; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за водостопанство; 
- Министерство за здравство - Биро за лекови; 
- Министерство за здравство - Дирекција за храна; 
- Агенција за поддршка на претприемништвото на 

Република Македонија; 
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
-  Секретаријат за европски прашања. 
21. Транс-европски мрежи 
(1) Раководител  - Министерство за транспорт и 

врски  

(2) Заменик раководител - Министерство за 
транспорт и врски 

(3) Секретар - Министерство за транспорт и вр-
ски 

(4) Заменик секретар - Министерство за транс-
порт и врски 

(5) Членови: 
- Министерство за транспорт и врски; 
- Министерство за економија; 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање; 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за образование и наука; 
- Министерство за правда; 
- Министерство за надворешни работи;  
- Комисија за заштита на конкуренција; 
- Комисија за информатичка технологија;   
- Агенција за електронски комуникации; 
- Фонд за магистрални и регионални патишта; 
- Државен завод за статистика; 
- Генерален секретаријат на Влада на Република 

Македонија; 
- Секретаријат за законодавство, и 
-  Секретаријат за европски прашања. 
22. Регионална политика и координација на 

структурните инструменти 
(1) Раководител - Министерство за финансии  
(2) Заменик раководител - Министерство за фи-

нансии 
(3) Секретар - Министерство за финансии 
(4) Заменик секретар - Министерство за финан-

сии 
(5) Членови: 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за локална самоуправа; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство;  
- Министерство за труд и социјална политика; 
- Министерство за економија;  
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање;  
- Министерство за транспорт и врски;  
- Министерство за надворешни работи;   
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за водостопанство;   
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и  
-  Секретаријат за европски прашања. 
23. Правосудство и фундаментални права 
(1) Раководител - Министерство за правда  
(2) Заменик раководител - Министерство за 

правда 
(3) Секретар - Министерство за правда 
(4) Заменик секретар - Министерство за правда 
(5) Членови: 
- Министерство за правда; 
- Министерство за внатрешни работи; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за труд и социјална политика; 
- Министерство за правда - Управа за извршување 

на санкции; 
- Републички судски совет; 
- Врховен суд на Република Македонија; 
- Јавно обвинителство на Република Македонија; 
- Јавно правобранителство на Република Македонија; 
- Народен правобранител на Република Македонија;  
- Дирекција за заштита на лични податоци; 
- Здружение на судии на Република Македонија; 
- Здружение на јавни обвинители на Република Ма-

кедонија; 
- Државен завод за статистика; 
- Генерален секретаријат на Влада на Република 

Македонија; 
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- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања. 
 
24. Правда, слобода и безбедност 
(1) Раководител - Министерство за внатрешни 

работи 
(2) Заменик раководител - Министерство за вна-

трешни работи 
(3) Секретар - Министерство за внатрешни рабо-

ти 
(4) Заменик секретар - Министерство за вна-

трешни работи 
(5) Членови: 
- Министерство за правда; 
- Министерство за внатрешни работи;  
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за труд и социјална политика;  
- Министерство за здравство; 
- Министерство за финансии - Царинска управа; 
- Министерство за финансии - Дирекција за спречу-

вање на перење на пари; 
- Министерство за финансии - Финансиска полици-

ја; 
- Министерство за здравство - Биро за лекови; 
- Државна комисија за спречување на корупција; 
- Меѓуресорска државна комисија за борба против 

илегалното производство, трговија и злоупотреба на 
дрогата; 

- Врховен суд на Република Македонија; 
- Јавно обвинителство на Република Македонија; 
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања. 
 
25. Наука и истражување 
(1) Раководител - Министерство за образование 

и наука 
(2) Заменик раководител - Министерство за 

образование и наука 
(3) Секретар - Министерство за образование и 

наука 
(4) Заменик секретар - Министерство за образо-

вание и наука 
(5) Членови: 
- Министерство за образование и наука; 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање;  
- Министерство за економија; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Државен завод за индустриска сопственост; 
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и  
- Секретаријат за европски прашања. 
 
26. Образование и култура 
(1) Раководител - Министерство за образование 

и наука 
(2) Заменик раководител - Министерство за 

образование и наука 
(3) Секретар - Министерство за образование и 

наука 
(4) Заменик секретар - Министерство за образо-

вание и наука 
(5) Членови: 
- Министерство за образование и наука;  
- Министерство за култура; 
- Министерство за труд и социјална политика;  
- Министерство за надворешни работи; 
- Агенција за млади и спорт; 
- Агенција за вработување на Република Македони-

ја;  
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања.  

27. Животна средина 
(1) Раководител - Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање 
(2) Заменик раководител - Министерство за жи-

вотна средина и просторно планирање 
(3) Секретар - Министерство за животна средина 

и просторно планирање 
(4) Заменик секретар - Министерство за животна 

средина и просторно планирање 
(5) Членови: 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање; 
- Министерство за транспорт и врски;  
- Министерство за здравство;  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство;  
- Министерство за економија;  
- Министерство за локална самоуправа;  
- Министерство за труд и социјална политика; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за финансии;  
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање - Служба за животна средина;  
- Министерство за животна средина и просторно плани-

рање - Служба за просторен и информативен систем;  
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање - Државен инспекторат за животна средина;  
- Министерство за здравство - Биро за лекови; 
- Министерство за здравство - Државен санитарен и 

здравствен инспекторат;  
- Министерство за економија - Државен пазарен 

инспекторат; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за водостопанство;  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за ветеринарство;  
- Министерство за транспорт и врски - Управа за 

телекомуникации; 
- Дирекција за заштита и спасување;  
- Дирекција за радијациона сигурност;  
- Државен завод за статистика;  
- Секретаријат за законодавство, и  
- Секретаријат за европски прашања 
 
28. Потрошувачи и здравствена заштита 
(1) Раководител - Министерство за економија  
(2) Заменик раководител - Министерство за еко-

номија 
(3) Секретар - Министерство за економија 
(4) Заменик секретар - Министерство за еконо-

мија 
(5) Членови: 
- Министерство за здравство;  
- Министерство за финансии; 
- Министерство за економија; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство;  
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање;  
- Министерство за правда; 
- Министерство за образование и наука; 
- Министерство за транспорт и врски; 
- Министерство за економија - Совет за заштита на 

потрошувачите; 
- Министерство за здравство - Државен санитарен и 

здравствен инспекторат;  
- Министерство за здравство - Дирекција за храна; 
- Министерство за финансии - Царинска управа;  
- Министерство за економија - Државен пазарен 

инспекторат;  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за ветеринарство; 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање - Државен инспекторат за животна средина; 
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- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство - Управа за заштита на растенијата; 

- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство - Државен инспекторат за земјоделство; 

- Министерство за здравство - Биро за лекови;  
- Институт за стандардизација;  
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања.  
 
29. Царинска унија 
(1) Раководител - Министерство за финансии - 

Царинска управа  
(2) Заменик раководител - Министерство за фи-

нансии -Царинска управа 
(3) Секретар - Министерство за финансии - Ца-

ринска управа 
(4) Заменик секретар - Министерство за финан-

сии - Царинска управа 
(5) Членови: 
- Министерство за економија; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство;  
- Министерство за финансии; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање;  
- Министерство за култура; 
- Министерство за финансии - Царинска управа;  
- Министерство за култура - Управа за заштита на 

културно наследство; 
- Комисија за заштита на конкуренција;  
- Државен завод за индустриска сопственост;  
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
- Секретаријат за европски прашања.  
 
30. Надворешни односи 
(1) Раководител - Министерство за економија  
(2) Заменик раководител - Министерство за еко-

номија 
(3) Секретар - Министерство за економија 
(4) Заменик секретар - Министерство за економија 
(5) Членови: 
- Министерство за економија; 
- Министерство за надворешни работи;  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство; 
- Министерство за финансии;  
- Министерство за транспорт и врски;  
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање;  
- Министерство за култура;  
- Министерство за труд и социјална политика; 
- Министерство за финансии - Царинска управа;  
- Државен завод за статистика;  
- Секретаријат за законодавство, и  
- Секретаријат за европски прашања. 
 
31. Надворешна, безбедносна и одбранбена поли-

тика 
(1) Раководител - Министерство за надворешни 

работи  
(2) Заменик раководител - Министерство за над-

ворешни работи 
(3) Секретар - Министерство за надворешни ра-

боти 
(4) Заменик секретар - Министерство за надво-

решни работи 
(5) Членови: 
- Министерство за одбрана;  
- Министерство за внатрешни работи;  
- Министерство за економија;  
- Министерство за правда; 

- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за финансии;  
- Министерство за финансии - Дирекција за спречу-

вање на перење на пари; 
- Министерство за финансии - Царинска управа; 
- Центар за управување со кризи; 
- Дирекција за безбедност на класифицирани ин-

формации;  
- Државен завод за статистика; 
- Секретаријат за законодавство, и 
-  Секретаријат за европски прашања.  
32. Финансиска контрола 
(1) Раководител - Министерство за финансии 
(2) Заменик раководител - Министерство за фи-

нансии 
(3) Секретар - Министерство за финансии 
(4) Заменик секретар - Министерство за финансии 
(5) Членови: 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за внатрешни работи; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за финансии - Финансиска полиција;  
- Државен завод за ревизија;  
- Државен завод за статистика; 
- Генерален секретаријат на Влада на Република 

Македонија; 
- Секретаријат за законодавство, и 
-  Секретаријат за европски прашања. 
33. Финансиски и буџетски одредби 
(1) Раководител - Министерство за финансии 
(2) Заменик раководител - Министерство за фи-

нансии 
(3) Секретар - Министерство за финансии 
(4) Заменик секретар - Министерство за финансии 
(5) Членови: 
- Министерство за финансии;  
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за култура; 
- Министерство за финансии - Царинска управа; 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Македонија; 
- Државен завод за статистика; 
- Генерален секретаријат на Влада на Република 

Македонија;  
- Секретаријат за законодавство, и 
-  Секретаријат за европски прашања. 
34. Институции 
(1) Раководител - Секретаријат за европски прашања 
(2) Заменик раководител - Секретаријат за 

европски прашања 
(3) Секретар - Секретаријат за европски прашања 
(4) Заменик секретар - Секретаријат за европски 

прашања 
(5) Членови: 
- Министерство за правда;  
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за локална самоуправа; 
- Министерство за образование и наука; 
- Министерство за труд и социјална политика; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство; 
- Министерство за внатрешни работи; 
- Агенција за државни службеници; 
- Државен завод за статистика; 
- Генерален секретаријат на Влада на Република 

Македонија; 
- Секретаријат за законодавство, и 
-  Секретаријат за европски прашања. 
35. Останати прашања 
(1) Раководител - Секретаријат за европски пра-

шања 
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(2) Заменик раководител - Секретаријат за 
европски прашања 

(3) Секретар - Секретаријат за европски прашања 
(4) Заменик секретар - Секретаријат за европски 

прашања 
(5) Членови: 
- Министерство за правда;  
- Министерство за надворешни работи; 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за економија; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство; 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање; 
- Министерство за внатрешни работи; 
- Секретаријат за законодавство, и 
-  Секретаријат за европски прашања. 

Член 5 
 За потребите на работната група за одредени спе-

цифични прашања раководителот може да вклучи и 
претставници на министерствата и другите органи 
на државната управа, како и претставници на дру-
ги органи на државната власт и други органи и ор-
ганизации кои вршат јавни овластувања.     
Органите и институциите од став 1 од овој член мо-

раат да се вклучат во работата на работната група. 
За потребите на работната група за одредени специфич-

ни прашања, раководителот може да побара вклучување и 
на други стручни лица надвор од државната управа.   

Член 6 
Работата на работните групи поблиску ќе се уреди 

со Деловник за работа.  
Член 7 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престану-
ва да важи Одлуката за формирање на Работни групи за под-
готовка на Националната програма за усвојување на правото 
на Европската унија и подготовка на преговарачките пози-
ции за преговори со Европската унија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 30/05).  
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
       Бр. 19-225/1                  Претседател на Владата 
19 јануари 2006 година          на Република Македонија, 
            Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
 

160. 
Врз основа на член 36 став 6, од Законот за Владата 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/00, 12/03 и 55/05) и член 4 од 
Одлуката за образување на работни групи за подгото-
вка на националната програма за усвојување на право-
то на Европската унија и подготовка на преговарачките 
позиции за преговори за членство во Европската унија 
бр.19-225/1, Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19.01.2006 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА РАБОТ-
НИТЕ ГРУПИ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИО-
НАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ПОДГО-
ТОВКА НА ПРЕГОВАРАЧКИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА 
ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕВРОПСКАТА  

УНИЈА 
 
1. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за сло-
бодно движење на стоки се определуваат: 

а) за раководител 
Вера Пепелничка, Министерство за економија 
б) за заменик раководител 
Валентина Старделова, Министерство за економија 
в) за секретар 
Јасмина Трајаноска, Министерство за економија 
г) за заменик секретар 
Александар Поповски, Министерство за економија 
д) за членови: 
- Јане Шапардановски, Министерство за економија; 
- Билјана Велјановска, Министерство за економија; 
- Анастазија Јовановска, Министерство за економи-

ја; 
- Николина Трајаноска, Министерство за економи-

ја; 
- Љубомир Митров, Министерство за економија; 
- Мира Блажевска, Министерство за економија; 
- Дејан Зрмановски, Министерство за економија; 
- Бјекиќ Милија, Министерство за економија; 
- Марија Николова, Министерство за економија; 
- Снежана Чичевалиева, Министерство за здрав-

ство; 
- Билјана Целевска, Министерство за здравство; 
- Љубица Гиачо, Министерство за здравство; 
- Ленка Петковска, Министерство за финансии; 
- Душко Иванов, Министерство за внатрешни рабо-

ти; 
- Цветанка Цурева, Министерство за внатрешни ра-

боти; 
- Драган Арнаудовски, Министерство за внатрешни 

работи; 
- Весна Илиевска, Министерство за култура; 
- Сузана Ангелеска, Министерство за транспорт и 

врски; 
- Артан Раховица, Министерство за транспорт и вр-

ски; 
- Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Владанка Манчева, Министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство; 
- Алириза Елези, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Тања Пауновска, Министерство за животна среди-

на и просторно планирање; 
- Драгица Зафировска, Министерство за надвореш-

ни работи; 
- Јован Ристов, Министерство за култура � Управа 

за заштита на културно наследство; 
- Слободен Чокревски, Министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство - Управа за ветери-
нарство; 

- Сречко Лазаревски, Министерство за економија - 
Државен пазарен инспекторат; 

- Јулијана Ристова, Министерство за економија - 
Државен пазарен инспекторат; 

- Наташа Бундалевска, Министерство за економија 
- Државен пазарен инспекторат; 

- Ѓорѓи Трајановски, Министерство за економија - 
Државен инспекторат за техничка инспекција; 

- Данчо Пендовски, Министерство за економија - 
Биро за метрологија; 

- Лазар Деспотовски, Министерство за економија - 
Биро за метрологија; 

- Ромил Санџаковски, Министерство за здравство - 
Биро за лекови; 

- Божин Петрески, Министерство за здравство- Ди-
рекција за храна; 

- Златко Ветеровски, Министерство за финансии - 
Царинска управа; 

- Горан Андреев, Министерство за финансии- Ца-
ринска управа; 

- Ѓорѓи Бајлозов, Комисија за заштита на конкурен-
ција; 

- Жаклина Сековска, Институт за стандардизација; 
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- Зоран Грков, Институт за акредитација; 
- Горан Ангеловски, Институт за акредитација; 
- Виолета Чадиковска, Државен завод за статисти-

ка; 
- Оливера Нечовска, Секретаријат за законодавство, 

и 
- Љубица Џабирова, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
2. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за сло-
бодно движење на работници се определуваат: 
а) за раководител 
Вера Павловска, Министерство за труд и социјална 

политика 
б) за заменик раководител 
Стојан Трајанов, Министерство за труд и социјална 

политика 
в) за секретар 
Александра Славкоска, Министерство за труд и со-

цијална политика 
г) за заменик секретар 
Оливера Димовска, Министерство за труд и соци-

јална политика 
д) за членови: 
- Дејан Ивковски, Министерство за труд и социјал-

на политика; 
- Јехона Љатифи, Министерство за труд и социјална 

политика; 
- Лидија Брадиќ, Министерство за труд и социјална 

политика; 
- Елица Димитровска, Министерство за труд и со-

цијална политика; 
- Надежда Узелац, Министерство за образование и 

наука; 
- Анка Георгиева, Министерство за здравство; 
- Нада Симјановска, Министерство за правда; 
- Загорка Тноковска, Министерство за правда; 
- Венко Јошевски, Министерство за внатрешни ра-

боти; 
- Зоран Отљански, Министерство за внатрешни ра-

боти; 
- Јованка Андреевска Аврамовска, Министерство за 

внатрешни работи; 
- Златко Пејовски, Министерство за надворешни ра-

боти; 
- Томе Ѓурчилов, Министерство за транспорт и вр-

ски; 
- Драган Серафимовски, Министерство за земјо-

делство, шумарство и водостопанство; 
- Верица Проковиќ, Министерство за финансии; 
- Станка Трајкова, Фонд на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија; 
- Олгица Костовска, Фонд на пензиското и инва-

лидското осигурување на Македонија; 
- Ирена Ристеска, Фонд на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија; 
- Александар Темков, Фонд на пензиското инвалид-

ското осигурување на Македонија; 
- Менка Темелковска , Фонд на пензиското и инва-

лидското осигурување на Македонија; 
- Милка Гугувчева, Фонд на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија; 
- Маргарита Божиновска, Фонд на пензиското и ин-

валидското осигурување на Македонија; 
- Михајло Костовски, Фонд за здравствено осигуру-

вање на Република Македонија; 
- Емилија Здравева, Фонд за здравствено осигурува-

ње на Република Македонија; 
- Алберт Балиу, Фонд за здравствено осигурување 

на Република Македонија; 
- Татјана Стефановска, Агенција за супервизија за 

задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
рување; 

- Горан Цветковски, Агенција за државни службе-
ници; 

- Гоце Милошевски, Агенција за вработување на 
Република Македонија; 

- Лидија Тешиќ, Агенција за вработување на Репуб-
лика Македонија; 

- Валентина Георгевска, Агенција за вработување 
на Република Македонија; 

- Матилда Сретеновска, Државен завод за статисти-
ка; 

- Валентин Фетаџокоски, Секретаријат за законо-
давство, и 

- Љубица Џабирова, Секретаријат за европски пра-
шања. 

 
3. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за пра-
во на основање и слобода на давање на услуги се опре-
делуваат: 
а) за раководител 
Ленче Тагасовска, Министерство за финансии 
б) за заменик раководител 
Билјана Јаневска, Министерство за финансии 
в) за секретар 
Коста Спасески, Министерство за финансии 
г) за заменик секретар 
Аница Васовиќ, Министерство за финансии 
д) за членови: 
- Виолета Стојановска Петревска, Министерство за 

финансии; 
- Зорица Ташковска, Министерство за финансии; 
- Лидија Ивановска, Министерство за транспорт и 

врски; 
- Башким Ибраими, Министерство за транспорт и 

врски; 
- Надежда Узелац, Министерство за образование и 

наука; 
- Снежана Петковска, Министерство за економија; 
- Снежана Николовска, Министерство за економија; 
- Тимка Блажевска, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Анка Георгиева, Министерство за здравство; 
- Стојан Трајанов, Министерство за труд и социјал-

на политика; 
- Нада Боцевска, Министерство за правда; 
- Наташа Андреева, Народна банка на Република 

Македонија; 
- Цветанка Кузманова, Комисија за информатичка 

технологија; 
- Славица Илиевска, Комисија за хартии од вред-

ност; 
- Сузана Ичкова, Државен завод за статистика; 
- Никола Николиќ, Секретаријат за законодавство, 

и 
- Кристина Цуцулоска, Секретаријат за европски 

прашања. 
 
4. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за сло-
бодно движење на капиталот се определуваат: 
а) за раководител 
Наташа Стојмановска, Министерство за финансии 
б) за заменик раководител 
Валентино Шунтов, Народна Банка на Република 

Македонија 
в) за секретар 
Марија Ангеловска, Министерство за финансии 
г) за заменик секретар 
Коста Спасески, Министерство за финансии 
д) за членови: 
- Ленка Угриновска, Министерство за економија; 
- Цветанка Шкилевиќ, Министерство за финансии; 
- Лилјана Митровска, Министерство за надворешни 

работи; 
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- Никола Прокопенко, Министерство за правда; 
- Марија Ангеловска, Министерство за финансии � 

Дирекција за спречување на перење на пари; 
- Виктор Корошец, Министерство за финансии � 

Државен девизен инспекторат; 
- Соња Јаневска, Централен регистар на Република 

Македонија; 
- Гоце Трајковски, Народна банка на Република Ма-

кедонија; 
- Томо Томовски, Комисија за хартии од вредност; 
- Игор Чучков, Агенција за странски инвестиции на 

Република Македонија; 
- Сузана Ичкова, Државен завод за статистика; 
- Зоран Милков, Генерален секретаријат на Влада 

на Република Македонија; 
- Зоран Јордановски, Секретаријат за законодав-

ство, и 
- Кристина Цуцулоска, Секретаријат за европски 

прашања. 
 
5. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за јав-
ни набавки се определуваат: 
а) за раководител 
Анета Мострова Данева, Министерство за финан-

сии-Биро за јавни набавки 
б) за заменик раководител 
Рита Глигориевска, Министерство за финансии- Би-

ро за јавни набавки 
в) за секретар 
Маре Богева Мицовска, Министерство за финан-

сии-Биро за јавни набавки 
г) за заменик секретар 
Александар Аргировски, Министерство за финан-

сии - Биро за јавни набавки  
д) за членови: 
- Емил Јанчевски, Министерство за финансии; 
- Мире Десоски, Министерство за труд и социјална 

политика; 
- Елена Кржаловска, Министерство за економија; 
- Исмет Лимани, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Никола Тодоров, Министерство за здравство; 
- Сузана Најкова, Министерство за локална самоу-

права; 
- Весна Петрушевска, Министерство за животна 

средина и просторно планирање; 
- Александар Поповски, Министерство за надво-

решни работи; 
- Марија Јовановска, Министерство за финансии - 

Биро за јавни набавки; 
- Емилија Атанасовска Јовановиќ, Државен завод за 

ревизија; 
- Бранислава Катушевска, Фонд за здравствено оси-

гурување на Република Македонија; 
- Злате Манев, Фонд за магистрални и регионални 

патишта; 
- Зоран Георгиевски, Државен завод за статистика; 
- Зоран Јордановски, Секретаријат за законодав-

ство, и 
- Љубица Џабирова, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
6. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за пра-
во на трговски друштва се определуваат: 
а) за раководител 
Димитар Димитровски, Министерство за економија 
б) за заменик раководител 
Снежана Петковска, Министерство за економија 
в) за секретар 
Олгица Д. Динова, Министерство за економија 
г) за заменик секретар 
Јумни Адеми, Министерство за економија 

д) за членови: 
- Стефан Аритоновски, Министерство за финансии; 
- Цветанка Шкилевиќ, Министерство за финансии; 
- Зорица Ташковска, Министерство за финансии; 
- Надa Симјановска, Министерство за правда; 
- Евгенија Панова, Министерство за економија - 

Државен пазарен инспекторат; 
- Николче Диневски, Централен регистар на Репуб-

лика Македонија; 
- Зорица Семенкова, Комисија за хартии од вред-

ност; 
- Лилјана Влаиќ, Државен завод за статистика; 
- Еленка Стојаноска, Секретаријат за законодав-

ство, и 
- Габриела Папеш, Секретаријат за европски праша-

ња. 
 
7. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за пра-
во на интелектуална сопственост се определуваат: 
а) за раководител 
Олгица Трајковска, Министерство за култура 
б) за заменик раководител 
Ацо Стефановски, Министерство за култура 
в) за секретар 
Драгана Ќурчиоска, Министерство за култура 
г) за заменик секретар 
Фатмир Зулфиќари, Министерство за култура 
д) за членови: 
- Ружа Ристоска, Министерство за култура; 
- Сабина Синан, Министерство за култура; 
- Панче Николов, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Исмет Лимани, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Исамедин Лимани, Министерство за правда; 
- Олгица Д. Динова, Министерство за економија; 
- Златко Николовски, Министерство за внатрешни 

работи; 
- Благој Зашов, Министерство за надворешни рабо-

ти; 
- Трајко Коцковски, Министерство за економија, 

Државен пазарен инспекторат; 
- Елизабета Николовска , Министерство за финан-

сии � Царинска   управа; 
- Блажо Јановски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарс-
тво; 

- Душко Богдановски, Министерство за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство - Управа за заштита 
на растенијата; 

- Роза Накова, Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство - Управа за заштита на рас-
тенијата; 

- Јана Дуковска , Државен завод за индустриска 
сопственост; 

- Лилјана Варга, Државен завод за индустриска 
сопственост; 

- Маја Арсовска, Комисија за заштита на конкурен-
ција; 

- Катерина Палевска Стојчиќ, Државен завод за ста-
тистика; 

- Стојанка Крстева, Државен завод за статистика; 
- Коста Топузовски, Генерален секретаријат на Вла-

да на Република Македонија; 
- Евица Димоска, Секретаријат за законодавство, и 
- Габриела Папеш, Секретаријат за европски праша-

ња. 
 
8. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за по-
литика на конкуренција се определуваат: 
а) за раководител 
Јован Тодоров, Министерство за економија 
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б) за заменик раководител 
Ѓорѓи Бајлозов, Комисија за заштита на конкурен-

ција 
в) за секретар 
Виолета Величковска, Министерство за економија 
г) за заменик секретар 
Јумни Адеми, Министерство за економија 
д) за членови: 
- Снежана Петковска, Министерство за економија; 
- Елена Стаменковска, Министерство за финансии; 
- Висар Фида, Министерство за транспорт и врски; 
- Јани Богоевски, Министерство за надворешни ра-

боти; 
- Панче Бардаров, Комисија за заштита на конку-

ренција; 
- Маја Арсовска, Комисија за заштита на конкурен-

ција; 
- Зоран Ангеловски, Министерство за транспорт и 

врски - Управа за цивилна воздушна пловидба; 
- Лилјана Денковска, Агенција за електронски ко-

муникации; 
- Вера Пепелничка, Комисија за државна помош; 
- Виолета Крстева, Државен завод за статистика; 
- Петар Наумовски, Генерален секретаријат на Вла-

да на Република Македонија; 
- Еленка Стојаноска, Секретаријат за законодав-

ство, и 
- Кристина Цуцулоска, Секретаријат за европски 

прашања. 
 
9. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за фи-
нансиски услуги се определуваат: 
а) за раководител 
Ленче Тагасовска, Министерство за финансии 
б) за заменик раководител 
Билјана Јаневска , Министерство за финансии 
в) за секретар 
Аница Васовиќ , Министерство за финансии 
г) за заменик секретар 
Коста Спасески, Министерство за финансии 
д) за членови: 
- Виолета Стојановска Петревска, Министерство за 

финансии; 
- Игор Горгиоски, Министерство за финансии; 
- Зорица Ташковска, Министерство за финансии; 
- Наташа Јованоска, Министерство за финансии; 
- Борче Наумовски, Министерство за здравство; 
- Кирил Темелков, Министерство за внатрешни ра-

боти; 
- Наташа Андреева , Народна банка на Република 

Македонија; 
- Славица Илиевска, Комисија за хартии од вред-

ност; 
- Соња Рошкова, Државен завод за статистика; 
- Оливера Нечовска, Секретаријат за законодавство, 

и 
- Марија Игнатова , Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
10. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за ин-
форматичко општество и медиуми се определуваат: 
а) за раководител 
Лидија Ивановска, Министерство за транспорт и 

врски 
б) за заменик раководител 
Димитар Буковалов, Министерство за транспорт и 

врски 
в) за секретар 
Вецко Буревски, Министерство за транспорт и вр-

ски 
г) за заменик секретар 
Висар Фида , Министерство за транспорт и врски 

д) за членови: 
- Олгица Трајковска, Министерство за култура; 
- Роберт Несими, Министерство за транспорт и врски; 
- Фисник Марку, Министерство за образование и 

наука; 
- Илија Петровски, Министерство за правда; 
- Бранко Дужевиќ, Министерство за внатрешни ра-

боти; 
- Мирослав Јовановиќ, Министерство за финансии; 
- Мира Блажевска, Министерство за економија; 
- Гоце Георгиевски, Министерство за надворешни 

работи; 
- Розана Ванковска, Комисија за заштита на конку-

ренција; 
- Софче Јовановска, Комисија за информатичка тех-

нологија; 
- Лилјана Денковска, Агенција за електронски ко-

муникации; 
- Ристо Христов, Државен архив на Република Ма-

кедонија; 
- Снежана Трпевска, Совет за радиодифузија; 
- Дарко Мајсторовски, Совет за радиодифузија; 
- Лефтерија Калевска, Државен завод за статистика; 
- Карина Доневска, Генерален секретаријат на Вла-

да на Република Македонија; 
- Љиљана Митева, Секретаријат за законодавство, и 
- Борис Мирчевски, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
11. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за зем-
јоделство и рурален развој се определуваат: 
а) за раководител 
Живко Брајковски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство 
б) за заменик раководител 
Абдилгафар Синани, Министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство 
в) за секретар 
Надица Џерковска, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство 
г) за заменик секретар 
Јовица Палашевски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство 
д) за членови: 
- Мери Хаџиева Протиќ, Министерство за земјо-

делство, шумарство и водостопанство; 
- Игор Бојаџиевски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Васе Симова Бошковска, Министерство за земјо-

делство, шумарство и водостопанство; 
- Панче Николов,  Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Татјана Вета, Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство; 
- Валентина Ѓошевска, Министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство; 
- Јовица Ристовски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Агим Рамадани, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Шериф Мемети, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Алириза Елези, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Љупчо Ристовски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Гордана Кожухарова, Министерство за животна 

средина и просторно планирање; 
- Елена Трпковска , Министерство за финансии; 
- Јованка Костовска, Министерство за здравство; 
- Гордана Шуклева, Министерство за економија; 
- Снежана Рашкова, Министерство за транспорт и 

врски; 
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- Владо Аврамовски , Министерство за труд и соци-
јална политика; 

- Игор Илиевски, Министерство за надворешни ра-
боти; 

- Слободен Чокревски, Министерство за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство - Управа за ветери-
нарство; 

- Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за 
земјоделство; 

- Соња Србиновска, Министерство за здравство - 
Дирекција за храна; 

- Божин Петревски, Министерство за здравство - 
Дирекција за храна; 

- Катерина Ѓурѓулова Аговска, Државен завод за 
статистика; 

- Оливера Нечовска, Секретаријат за законодавство, и 
- Александар Николовски, Секретаријат за европ-

ски прашања. 
 
12. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за без-
бедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна поли-
тика се определуваат: 
а) за раководител 
Слободен Чокревски, Министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство � Управа за ветери-
нарство 
б) за заменик раководител 
Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство 
в) за секретар 
Светлана Томеска-Мицкова, Министерство за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство 
г) за заменик секретар 
Надица Џерковска, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство 
д) за членови: 
- Горан Ангеловски, Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање; 
- Елена Трпковска , Министерство за финансии; 
- Јованка Костовска, Министерство за здравство; 
- Слободанка Георгиева, Министерство за здрав-

ство; 
- Ваедин Даути, Министерство за економија; 
- Артан Раховица, Министерство за транспорт и вр-

ски; 
- Абдилгафар Синани, Министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство;  
- Блажо Јаневски, Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство - Управа за ветеринарство; 
- Сашко Арсов, Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, Управа за ветеринарство; 
- Абдуелзел Догани, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство � Управа за ветеринарс-
тво; 

- Владо Спиридонов, Министерство за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство - Управа за хидроме-
теоролошки работи; 

- Зоран Караманолевки, Министерство за земјо-
делство, шумарство и водостопанство - Управа за хи-
дрометеоролошки работи; 

- Исмет Лимани, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство - Управа за семе и семен-
ски материјал; 

- Благоја Стеваноски, Министерство за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство - Државен инспекто-
рат за земјоделство; 

- Петруш Попов, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за 
шумарство и ловство; 

- Душко Богдановски, Министерство за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство - Управа за заштита 
на растенијата; 

- Соња Србиновска, Министерство за здравство - 
Дирекција за храна; 

- Божин Петревски, Министерство за здравство - 
Дирекција за храна; 

- Слободан Прчковски, Државен завод за статисти-
ка; 

- Еленка Стојановска, Секретаријат за законодав-
ство; 

- Лилјана Митевска, Секретаријат за законодавство; 
- Лила Пејчиновска Миладиновска, Секретаријат за 

законодавство, и 
- Финка Серафимова, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
13. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за ри-
барство се определуваат: 
а) за раководител 
Живко Брајковски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство 
б) за заменик раководител 
Игор Бојаџиевски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство 
в) за секретар 
Надица Џерковска, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство 
г) за заменик секретар 
Васко Начевски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство 
д) за членови: 
- Соња Србиновска, Министерство за здравство; 
- Менка Спировска, Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање; 
- Хари Симеонов, Министерство за транспорт и вр-

ски; 
- Муедин Зибери, Министерство за економија; 
- Абдилгафар Синани, Министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство; 
- Златан Клечкаровски, Министерство за транспорт 

и врски � Управа за капетанија  на пристаништа; 
- Блажо Јаневски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство � Управа за ветеринарс-
тво; 

- Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за 
земјоделство; 

- Добрица Кузмановска, Државен завод за статисти-
ка; 

- Никола Николиќ, Секретаријат за законодавство, 
и 

- Александар Николовски, Секретаријат за европ-
ски прашања. 

 
14. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за 
транспортна политика се определуваат: 
а) за раководител 
Јулијана Јанкуловска, Министерство за транспорт и 

врски 
б) за заменик раководител 
Злата Дуковска, Министерство за транспорт и вр-

ски 
в) за секретар 
Светланка Поповска, Министерство за транспорт и 

врски 
г) за заменик секретар 
Ерина Андонова, Министерство за транспорт и вр-

ски 
д) за членови: 
- Симон Узунов, Министерство за економија; 
- Станиша Николовски, Министерство за економи-

ја; 
- Цане Костовски, Министерство за внатрешни ра-

боти; 
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- Владо Каровски, Министерство за животна среди-
на и просторно планирање; 

- Димитар Белчев, Министерство за надворешни ра-
боти; 

- Тања Костовска, Министерство за финансии; 
- Билјана Здравева, Министерство за транспорт и 

врски; 
- Драгица Никифоровиќ, Министерство за транс-

порт и врски; 
- Мимоза Бојаџиева, Министерство за транспорт и 

врски � Управа за капетанија на пристаништа; 
- Љупчо Мијајлевски, Министерство за транспорт и 

врски - Државен инспекторат за транспорт; 
- Зоран Ангелевски, Министерство за транспорт и 

врски - Управа за цивилна воздушна пловидба; 
- Сашо Максимовски, Фонд за магистрални и реги-

онални патишта; 
- Злате Манев, Фонд за магистрални и регионални 

патишта; 
- Љубица Дамческа, Државен завод за статистика; 
- Никола Николиќ, Секретаријат за законодавство, и 
- Мате Ѓорѓиевски, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
15. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за 
енергија се определуваат: 
а) за раководител 
Никола Черепналковски, Министерство за економија 
б) за заменик раководител 
Виолета Кецкаровска, Министерство за економија 
в) за секретар 
Милица Карафилоска, Министерство за економија 
г) за заменик секретар 
Дејан Зрмановски,  Министерство за економија 
д) за членови: 
- Симон Узунов, Министерство за економија;  
- Кенан Селмани, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Теодора Грнчаровска Обрадовиќ, Министерство 

за животна средина и просторно планирање; 
- Аџи Алими, Министерство за транспорт и врски; 
- Миријана Шулевска, Министерство за транспорт 

и врски;   
- Емилија Путилин, Министерство за транспорт и 

врски; 
- Светлана Јаневска, Министерство за финансии; 
- Иванка Соломонова, Министерство за образова-

ние и наука; 
- Милан Дракалски, Министерство за образование и 

наука; 
- Димитар Белчев, Министерство за надворешни ра-

боти; 
- Бојан Дурнев, Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, Управа за водостопанство; 
- Добринка Кулаковска, Министерство за финансии 

- Биро за стокови резерви; 
- Стојче Василев,  Министерство за финансии - Ца-

ринска управа; 
- Даниел Георгиевски, Регулаторна комисија за 

енергетика; 
- Лидија Николовска, Дирекција за радијациона си-

гурност; 
- Ѓурѓица Милошевска, Државен завод за статисти-

ка; 
- Тодор Барзов, Генерален секретаријат на Влада на 

Република Македонија; 
- Зоран Јордановски, Секретаријат за законодав-

ство, и 
- Петар Камчев, Секретаријат за европски прашања. 
 
16. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за да-
ноци се определуваат: 

а) за раководител 
Светлана Јаневска , Министерство за финансии 
б) за заменик раководител 
Вера Зенделска, Министерство за финансии 
в) за секретар 
Вера Казанкова, Министерство за финансии 
г) за заменик секретар 
Анита Димитровска, Министерство за финансии 
д) за членови: 
- Ирена Василевска Шалевиќ, Министерство за фи-

нансии; 
- Славко Лазовски, Министерство за финансии; 
- Русе Коцевски, Министерство за финансии; 
- Добрила Трајковска, Министерство за финансии; 
- Душанка Илиева, Министерство за финансии; 
- Душица Костовска Јаковчевска, Министерство за 

финансии; 
- Виолета Ланговска, Министерство за транспорт и 

врски; 
- Жаклина Павловска, Министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство; 
- Билјана Мицковска, Министерство за економија;  
- Марија Леова-Димеска, Министерство за финан-

сии - Управа за јавни приходи; 
- Златко Ветеровски, Министерство за финансии - 

Царинска управа; 
- Даниел Монев, Министерство за финансии - Ца-

ринска управа; 
- Сузана Ичкова, Државен завод за статистика; 
- Зоран Јордановски, Секретаријат за законодав-

ство, и 
- Даница Насова, Секретаријат за европски праша-

ња. 
 
17. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за еко-
номска и монетарна унија се определуваат: 
а) за раководител 
Дејан Рунтевски, Министерство за финансии 
б) за заменик раководител 
Султанија Бојчева Терзијан, Народна банка на Ре-

публика Македонија, 
в) за секретар 
Мишо Николов, Министерство за финансии 
г) за заменик секретар 
Снежана Делевска,  Министерство за финансии 
д) за членови: 
- Имерали Бафтијари, Министерство за економија; 
- Ѓорѓи Мисајловски, Министерство за надворешни 

работи; 
- Султанија Терзијан Бојчева, Народна банка на Ре-

публика Македонија; 
- Лидија Ѓорѓиевска, Државен завод за статистика; 
- Оливера Нечовска, Секретаријат за законодавство, и 
- Вања Ефремовска, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
18. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за ста-
тистика се определуваат: 
а) за раководител 
Апостол Симовски, Државен завод за статистика 
б) за заменик раководител 
Мухедин Брава, Државен завод за статистика 
в) за секретар 
Слободан Малевски, Државен завод за статистика 
г) за заменик секретар 
Весна Цветановски, Државен завод за статистика 
д) за членови: 
- Снежана Делевска, Министерство за финансии; 
- Борка С. Герасимовска, Министерство за еконо-

мија; 
- Маја Стојческа, Министерство за труд и социјална 

политика; 
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- Алириза Елези, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство; 

- Благоја Алексоски, Министерство за здравство; 
- Зорица Синадиновска-Здравевска, Министерство 

за внатрешни работи; 
- Светлана Ѓорѓева, Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање; 
- Мирјана Маневска, Министерство за правда; 
- Томислав Стојанов, Министерство за финансии - 

Царинска управа; 
- Драган Ивановски, Министерство за финансии - 

Царинска управа; 
- Златко Поповиќ, Министерство за финансии - Ца-

ринска управа; 
- Лилјана Торова, Народна банка на Република Ма-

кедонија; 
- Василка Групчевска, Секретаријат за законодав-

ство, и 
- Вања Ефремовска, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
19. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за со-
цијална политика и вработување се определуваат: 
а) за раководител 
Ацо Јаневски, Министерство за труд и социјална 

политика 
б) за заменик раководител 
Маја Костовска, Министерство за труд и социјална 

политика 
в) за секретар 
Оливера Димовска, Министерство за труд и соци-

јална политика 
г) за заменик секретар 
Александра Славкоска , Министерство за труд и со-

цијална политика 
д) за членови: 
- Весна Петковиќ, Министерство за труд и социјал-

на политика; 
- Стојан Трајанов, Министерство за труд и социјал-

на политика; 
- Мирјанка Алексевска, Министерство за труд и со-

цијална политика; 
- Елена Грозданова, Министерство за труд и соци-

јална политика; 
- Мабера Камбери, Министерство за труд и социјал-

на политика; 
- Слободанка Лазова - Здравковска, Министерство 

за труд и социјална политика; 
- Навсика Петровска, Министерство за труд и соци-

јална политика; 
- Софија Спасовска, Министерство за труд и соци-

јална политика; 
- Милан Гуровски, Министерство за образование и 

наука; 
- Анѓелина Бачановиќ, Министерство за здравство; 
- Санела Хасиќ, Министерство за правда; 
- Билјана Марковска, Министерство за внатрешни 

работи; 
- Афродита Бајрами, Министерство за надворешни 

работи; 
- Валентина Ѓошевска, Министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство; 
- Верица Проковиќ, Министерство за финансии; 
- Маргарита Матлиевска, Министерство за животна 

средина и просторно планирање; 
- Оливера Стојковска, Министерство за здравство - 

Државен санитарен и здравствен инспекторат; 
- Зоран Апостолоски, Министерство за труд и соци-

јална политика- Државен инспекторат за труд; 
- Злате Шулевски, Фонд за здравствено осигурува-

ње на Република Македонија; 
- Ирена Ристеска, Фонд на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија; 

- Гоце Милошески, Агенција за вработување на Ре-
публика Македонија; 

- Ајрија Чаушоска, Државен завод за статистика; 
- Хајри Шаќири, Генерален секретаријат на Влада 

на Република Македонија; 
- Василка Групчевска, Секретаријат за законодав-

ство, и 
- Азра Мисини, Секретаријат за европски прашања. 
 
20. За раководител, заменик раководител, секретар, за-

меник секретар и членови на работната група за претпри-
јатија и индустриска политика се определуваат: 
а) за раководител 
Венцеслав Арсов, Министерство за економија 
б) за заменик раководител 
Саша Шиндиловски, Министерство за економија 
Киро Спанџев, Министерство за економија 
в) за секретар 
Катерина Тоневска, Министерство за економија 
г) за заменик секретар 
Борка Спасовска Герасимовска, Министерство за 

економија 
д) за членови: 
- Борка Спасовска Герасимовска, Министерство за 

економија; 
- Дарко Блинков, Министерство за животна средина 

и просторно планирање; 
- Стојан Трајанов, Министерство за труд и социјал-

на политика; 
- Ирфан Одаи, Министерство за локална самоупра-

ва; 
- Панче Николов, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Исмет Лимани, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Билјана Целевска, Министерство за здравство; 
- Нада Боцевска, Министерство за правда; 
- Роберт Несими, Министерство за транспорт и вр-

ски; 
- Миша Николов, Министерство за финансии; 
- Светлана Томеска - Мицкова, Министерство за 

земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за 
ветеринарство; 

- Гоце Лазаревски, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство-Управа за водостопанс-
тво; 

- Јовица Палашевски, Министерство за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство- Управа за водосто-
панство; 

- Ромил Санџаковски, Министерство за здравство � 
Биро за лекови; 

- Соња Србинивска, Министерство за здравство - 
Дирекција за храна; 

- Маја Тасева, Агенција за поддршка на претприем-
ништвото на Република Македонија; 

- Зоран Станојковски, Државен завод за статистика; 
- Никола Николиќ, Секретаријат за законодавство, 

и 
- Петар Камчев, Секретаријат за европски прашања. 
 
21. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за 
транс-европски мрежи се определуваат: 
а) за раководител 
Светлана Глигоровска, Министерство за транспорт 

и врски 
б) за заменик раководител 
Валбен Мустафа, Министерство за транспорт и вр-

ски 
в) за секретар 
Ивона Станчевска, Министерство за транспорт и 

врски 
г) за заменик секретар 
Исак Ферати, Министерство за транспорт и врски 
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д) за членови: 
- Билјана Здравева, Министерство за транспорт и 

врски; 
- Виолета Кецаровска, Министерство за економија; 
- Сашо Апостолов, Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање; 
- Тахир Шаќири, Министерство за финансии; 
- Аспасија Хаџишче, Министерство за образование 

и наука; 
- Насер Ајдари, Министерство за правда; 
- Димитар Белчев, Министерство за надворешни ра-

боти; 
- Валентина Николова, Комисија за заштита на кон-

куренција; 
- Софче Јовановска, Комисија за информатичка тех-

нологија; 
- Славица  Настеска, Агенција за електронски кому-

никации; 
- Сашо Максимовски, Фонд за магистрални и реги-

онални патишта; 
- Злате Манев, Фонд за магистрални и регионални 

патишта; 
- Лефтерија Калевска, Државен завод за статистика; 
- Стевчо Ќосевски, Генерален секретаријат на Вла-

да на Република Македонија; 
- Никола Николиќ, Секретаријат за законодавство, 

и 
- Мате Ѓорѓиевски, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
22. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за ре-
гионална политика и координација на структурните ин-
струменти се определуваат: 
а) за раководител 
Доне Влашки, Министерство за финансии 
б) за заменик раководител 
Наташа Михаилова, Министерство за финансии 
в) за секретар 
Марија Костовска, Министерство за финансии 
г) за заменик секретар 
Тања Атанасова, Министерство за финансии 
д) за членови: 
- Татјана Арсова, Министерство за финансии; 
- Тони Димоски, Министерство за финансии; 
- Трајко Спасовски, Министерство за финансии; 
- Михаела Стојкоска, Министерство за локална са-

моуправа; 
- Валентина Ѓошевска, Министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство; 
- Александра Славкоска, Министерство за труд и 

социјална политика; 
- Валентина Старделова, Министерство за економи-

ја; 
- Гордана Кожухарова, Министерство за животна 

средина и просторно планирање; 
- Каја Шукова, Министерство за животна средина и 

просторно планирање; 
- Афродита Рамадани, Министерство за транспорт и 

врски; 
- Никола Тодорчевски, Министерство за надвореш-

ни работи; 
- Благоја Стоилов, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство- Управа за водостопанс-
тво; 

- Сузана Ичкова, Државен завод за статистика; 
- Валентин Фетаџокоски, Секретаријат за законо-

давство, и 
- Мате Ѓорѓиевски, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
23. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за пра-
восудство и фундаментални права се определуваат: 

а) за раководител 
Валентина Шаурек, Министерство за правда 
б) за заменик раководител 
Загорка Тноковска, Министерство за правда 
в) за секретар 
Фросина Тасевска, Министерство за правда 
г) за заменик секретар 
Никола Прокопенко, Министерство за правда 
д) за членови: 
- Рахилка Стојковска, Министерство за правда; 
- Нада Пенова, Министерство за правда; 
- Снежана Мојсова, Министерство за правда; 
- Тања Кикерекова, Министерство за правда; 
- Татјана Калајџиска, Министерство за внатрешни 

работи; 
- Светлана Гелева, Министерство за надворешни 

работи; 
- Зоран Тодоров, Министерство за надворешни ра-

боти; 
- Мабера Камбери, Министерство за труд и социјал-

на политика; 
- Костадинчо Ефремов, Министерство за правда  -  

Управа  за извршување на санкции; 
- Надежда Кокаланова-Дамјановска, Републички 

судски совет; 
- Валентина Конеска, Врховен суд на Република 

Македонија; 
- Љубомир Јовевски, Јавно обвинителство на Ре-

публика Македонија; 
- Дијана Мијовиќ, Јавно правобранителство на Ре-

публика Македонија; 
-  Драги Целевски, Народен правобранител на Ре-

публика Македонија; 
- Уранија Пировска, Народен правобранител на Ре-

публика Македонија; 
- Добринка Борисовска Господинова, Дирекција за 

заштита на лични податоци; 
- Агим Мифтари, Здружение на судии на Република 

Македонија; 
- Коста Петровски, Здружение на јавни обвинители 

на Република Македонија; 
- Катерина Палевска Стојшиќ, Државен завод за 

статистика; 
- Доксим Дирлев, Генерален секретаријат на Влада 

на Република Македонија; 
- Снежана Наџакова, Секретаријат за законодав-

ство; 
- Валентин Фетаџокоски, Секретаријат за законо-

давство, и 
- Џенк Сејфула, Секретаријат за европски прашања. 
 
24. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за 
правда, слобода и безбедност се определуваат: 
а) за раководител 
Зоран Филиповски, Министерство за внатрешни ра-

боти 
б) за заменик раководител 
Весна Исајловска Наумовска, Министерство за вна-

трешни работи 
в) за секретар 
Вукашин Мановски, Министерство за внатрешни 

работи 
г) за заменик секретар 
Ана Поп Ташева, Министерство за внатрешни рабо-

ти 
д) за членови: 
- Лидија Којчева, Министерство за правда; 
- Јованка Андреевска Аврамовска,Министерство за 

внатрешни работи; 
- Љубица Оџакова, Министерство за внатрешни ра-

боти; 
- Атанас Минов, Министерство за внатрешни рабо-

ти; 
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- Љупчо Арсовски, Министерство за надворешни 
работи; 

- Мелехат Муфтаровска, Министерство за надво-
решни работи; 

- Дејан Ивковски, Министерство за труд и социјал-
на политика; 

- Билјана Целевска, Министерство за здравство; 
- Драган Јолевски, Министерство за финансии - Ца-

ринска управа; 
- Јулија Николовска, Министерство за финансии - 

Царинска управа; 
- Искра Митревска, Министерство за финансии- 

Дирекција за спречување на перење на пари; 
- Лилјана Арсовска, Министерство за финансии - 

Финансиска полиција; 
- Ромил Санџаковски, Министерство за здравство-

Биро за лекови; 
- Вања Михајлова, Државна Комисија за спречува-

ње на корупцијата; 
- Иван Г. Тулевски, Меѓуресорска државна комиси-

ја за борба против илегалното производство, трговија и 
злоупотреба на дрогата; 

- Елизабета Васкова, Врховен суд на Република Ма-
кедонија; 

- Абдулаким Саљиу, Јавно обвинителство на Репуб-
лика Македонија; 

- Слободан Малевски, Државен завод за статистика; 
- Бојкица Марковска, Државен завод за статистика; 
- Снежана Наџакова, Секретаријат за законодав-

ство; 
- Валентин Фетаџокоски, Секретаријат за законо-

давство; 
- Маја Фузевска, Секретаријат за европски праша-

ња, и 
- Едвард Митевски, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
25. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за нау-
ка и истражување се определуваат: 
а) за раководител 
Љубомир Денков, Министерство за образование и 

наука 
б) за заменик раководител 
Анета Трпевска, Министерство за образование и 

наука 
в) за секретар 
Марина Николовска, Министерство за образование 

и наука 
г) за заменик секретар 
Махир Зибери, Министерство за образование и нау-

ка 
д) за членови: 
- Љубомир Денков, Министерство за образование и 

наука; 
- Анета Трпевска, Министерство за образование и 

наука; 
- Елван Хасановиќ, Министерство за образование и 

наука; 
- Виолета Атанасовска, Министерство за образова-

ние и наука; 
- Јелена Димитриевиќ, Министерство за образова-

ние и наука; 
- Неџипе Палоши Дарлишта, Министерство за 

образование и наука; 
- Катерина Шумановска, Министерство за образо-

вание и наука; 
- Теодора Грнчаровска Обрадовиќ, Министерство 

за животна средина и просторно планирање; 
- Фана Христовска, Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање; 
- Родопи Корнети, Министерство за економија; 
- Назиф Џафери, Министерство за надворешни ра-

боти; 

- Ирена Јакимовска, Државен завод за индустриска 
сопственост; 

- Марина Мијовска, Државен завод за статистика; 
- Лила Пејчиновска Миладиновска, Секретаријат за 

законодавство, и 
- Вера Лалчевска, Секретаријат за европски прашања. 
 
26. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за 
образование и култура се определуваат: 
а) за раководител 
Милка Масникоса, Министерство за образование и 

наука 
б) за заменик раководител 
Дијана Гирасова, Министерство за образование и 

наука 
в) за секретар 
Мустафа Муслиу, Министерство за образование и 

наука 
г) за заменик секретар 
Малина Зврцинова, Министерство за образование и 

наука 
д) за членови: 
- Ајфер Ариф, Министерство за образование и нау-

ка; 
- Веселинка Иванова, Министерство за образование 

и наука; 
- Снежана Билиќ, Министерство за образование и 

наука; 
- Биљана Тановска, Министерство за култура; 
- Маја Костовска, Министерство за труд и социјал-

на политика; 
- Сања Зографска, Министерство за надворешни ра-

боти; 
- Блашко Смилески, Агенција за млади и спорт; 
- Нада Кочовска, Агенција за вработување на Ре-

публика Македонија; 
- Марина Мијовска, Државен завод за статистика; 
- Лила Пејчиновска Миладиновска, Секретаријат за 

законодавство, и 
- Вера Лалчевска, Секретаријат за европски праша-

ња. 
 
27. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за жи-
вотна средина се определуваат: 
а) за раководител 
Јадранка Иванова, Министерство за животна среди-

на и просторно планирање 
Драгана Черепналковска 
(в.д. раководител), Министерство за животна среди-

на и просторно планирање 
б) за заменик раководител 
Гордана Кожухарова, Министерство за животна 

средина и просторно планирање 
в) за секретар 
Изабела Младенова Цветковска, Министерство за 

животна средина и просторно планирање 
г) за заменик секретар 
Влатко Трпески (в.д.заменик секретар), Министерс-

тво за животна средина и просторно планирање 
д) за членови: 
- Менка Спировска, Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање; 
- Лендита Дика, Министерство за животна средина 

и просторно планирање; 
- Каја Шукова, Министерство за животна средина и 

просторно планирање; 
- Ленче Ќурчиева, Министерство за животна среди-

на и просторно планирање; 
- Теодора Грнчаровска Обрадовикќ, Министерство 

за животна средина и просторно планирање; 
- Маријонка Виларова, Министерство за животна 

средина и просторно планирање; 
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- Нада Т. Арсова, Министерство за животна среди-
на и просторно планирање; 

- Даниела Стефкова, Министерство за животна сре-
дина и просторно планирање; 

- Тања Пауновска, Министерство за животна среди-
на и просторно планирање; 

- Марија Дирлевска Чаловска, Министерство за жи-
вотна средина и просторно планирање; 

- Фана Христова, Министерство за животна среди-
на и просторно планирање; 

- Светлана Ѓорѓева, Министерство за животна сре-
дина и просторно планирање; 

- Лилјана Поповиќ, Министерство за транспорт и 
врски; 

- Арбен Речица, Министерство за транспорт и врски; 
- Малинка Матевска, Министерство за транспорт и 

врски; 
- Соња Костовска, Министерство за транспорт и вр-

ски; 
- Михаил Кочубовски, Министерство за здравство; 
- Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Абдилгафар Синани, Министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство; 
- Јовица Ристовски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Сања Василевска Поповска, Министерство за еко-

номија; 
- Дејан Зрмановски, Министерство за економија; 
- Пене Пенев, Министерство за локална самоуправа; 
- Агим Шакири, Министерство за труд и социјална 

политика; 
- Албина Груби, Министерство за надворешни ра-

боти; 
- Елена Трпковска, Министерство за финансии; 
- Филип Иванов, Министерство за животна средина 

и просторно планирање - Служба за животна средина; 
- Хисни Џемаили, Министерство за животна среди-

на и просторно планирање - Служба за просторен и ин-
формативен систем; 

- Влатко Серафимов, Министерство за животна сре-
дина и просторно планирање - Државен инспекторат за 
животна средина; 

- Дарко Блинков, Министерство за животна средина 
и просторно планирање - Државен инспекторат за жи-
вотна средина; 

- Ромил Санџаковски, Министерство за здравство-
Биро за лекови; 

- Мирјана Дончева, Министерство за здравство- Би-
ро за лекови; 

- Шемси Муса, Министерство за здравство - Држа-
вен санитарен и здравствен инспекторат; 

- Среќко Лазаревски, Министерство за економија - 
Државен пазарен инспекторат; 

- Кенан Селмани, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство- Управа за водостопанс-
тво; 

- Слободен Чокревски, Министерство за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство - Управа за ветери-
нарство; 

- Лидија Денковска, Министерство за транспорт и 
врски - Управа за телекомуникации; 

- Блага Цветковска, Дирекција за заштита и спасу-
вање; 

- Татјана Атанасов, Дирекција за заштита и спасу-
вање; 

- Лидија Николовска, Дирекција за радијациона си-
гурност; 

- Јанаки Меговски, Државен завод за статистика; 
- Лилјана Митевска, Секретаријат за законодавство; 
- Еленка Стојаноска, Секретаријат за законодав-

ство, и 
- Билјана Јадровска, Секретаријат за европски пра-

шања. 

28. За раководител, заменик раководител, секретар, 
заменик секретар и членови на работната група за по-
трошувачи и здравствена заштита се определуваат: 
а) за раководител 
Крум Ефремов, Министерство за економија 
б) за заменик раководител 
Мира Блажевска, Министерство за економија 
в) за секретар 
Александра Силјановска, Министерство за еконо-

мија 
г) за заменик секретар 
Сенија Рамани, Министерство за економија 
д) за членови: 
- Снежана Чичевалиева, Министерство за здрав-

ство; 
- Анѓелина Бачановиќ, Министерство за здравство; 
- Злате Шулевски, Министерство за здравство; 
- Жарко Караџовски, Министерство за здравство; 
- Јованка Костовска, Министерство за здравство; 
- Никица Панова, Министерство за здравство; 
- Виолета Стојановска Петревска, Министерство за 

финансии; 
- Зорица Ташковска, Министерство за финансии; 
- Валентина Старделова, Министерство за економи-

ја; 
- Лилјана Илиевска, Министерство за економија; 
- Ваедин Даути, Министерство за економија; 
- Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
-Марија Дирлевска Чаловска, Министерство за жи-

вотна средина и просторно планирање; 
- Здравка Скалова, Министерство за правда; 
- Роза Петрушевска, Министерство за образование 

и наука; 
- Софка Коцева, Министерство за образование и на-

ука; 
- Башким Ибраими, Министерство за транспорт и 

врски; 
- Маријана Лончар Велкова, Министерство за еко-

номија - Совет за заштита на потрошувачите; 
- Весна Николоска Димитровска, Министерство за 

здравство - Државен санитарен и здравствен инспекто-
рат; 

- Божин Петрески, Министерство за здравство - Ди-
рекција за храна; 

- Елизабета Николовска, Министерство за финан-
сии - Царинска управа; 

- Офелија Бајо, Министерство за финансии - Царин-
ска управа; 

- Никола Колевски, Министерство за економија - 
Државен пазарен инспекторат; 

- Слободен Чокревски, Министерство за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство � Управа за ветери-
нарство; 

- Славчо Ристов, Министерство за животна средина 
и просторно планирање - Државен инспекторат за жи-
вотна средина; 

- Душко Богдановски, Министерство за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство - Управа за заштита 
на растенијата; 

- Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за 
земјоделство; 

- Ромил Санџаковски, Министерство за здравство - 
Биро за лекови; 

- Михаил Ежов, Институт за стандардизација; 
- Снежана Шиповиќ, Државен завод за статистика; 
- Лилјана Митевска, Секретаријат за законодавство, и 
- Оља Петрушевска, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
29. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за ца-
рина се определуваат: 
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а) за раководител 
Златко Ветеровски, Министерство за финансии - 

Царинска управа 
б) за заменик раководител 
Ванчо Лазаров, Министерство за финансии - Ца-

ринска управа 
в) за секретар 
Лихнида Димковска, Министерство за финансии - 

Царинска управа 
г) за заменик секретар 
Соња Методиевска, Министерство за финансии - 

Царинска управа 
д) за членови: 
- Анастасија Јовановска, Министерство за економи-

ја; 
- Татјана Вета, Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство; 
- Цана Зафировска, Министерство за финансии; 
- Јордан Симонов, Министерство за финансии; 
- Јани Богоевски, Министерство за надворешни ра-

боти; 
- Емилија Ќупева Неделкова, Министерство за жи-

вотна средина и просторно планирање; 
- Даниела Стефкова, Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање; 
- Филип Иванов, Министерство за животна средина 

и просторно планирање; 
- Драгана Ќурчиоска, Министерство за култура; 
- Горан Андреев, Министерство за финансии - Ца-

ринска управа;   
- Даниел Монев, Министерство за финансии - Ца-

ринска управа; 
- Валентино Димитровски, Министерство за култу-

ра - Управа за заштита на културно наследство; 
- Ѓорѓи Бајлозов, Комисија за заштита на конкурен-

ција; 
- Марија Костовска, Државен завод за индустриска 

сопственост; 
- Сузана Ичкова, Државен завод за статистика; 
- Виолета Крстева, Државен завод за статистика; 
- Оливера Нечовска, Секретаријат за законодавство, и 
- Даница Насова, Секретаријат за европски праша-

ња. 
 
30. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за над-
ворешни односи се определуваат: 
а) за раководител 
Нона Шишковска Соколовска, Министерство за 

економија 
б) за заменик раководител 
Даринка Пановска, Министерство за економија 
в) за секретар 
Зорица Смилева, Министерство за економија 
г) за заменик секретар 
Лидија Спирковска, Министерство за економија 
д) за членови: 
- Илир Шабани, Министерство за економија, 
- Гордана Јанковска, Министерство за надворешни 

работи; 
- Хилда Колевска, Министерство за надворешни ра-

боти; 
- Лејлан Рашити, Министерство за надворешни ра-

боти; 
- Надица Џерковска, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Татјана Вета, Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство; 
- Горан Анчевски, Министерство за финансии; 
- Радица Коцева, Министерство за финансии; 
- Виолета Стојановска Петровска, Министерство за 

финансии; 
- Афродита Рамадани, Министерство за транспорт и 

врски; 

- Билјана Здравева, Министерство за транспорт и 
врски; 

- Даринка Јантинска, Министерство за животна сре-
дина и просторно планирање; 

- Весна Илиевска, Министерство за култура; 
- Ацо Стефановски, Министерство за култура; 
- Мире Десоски, Министерство за труд и социјална 

политика; 
- Илија Јаноски, Министерство за финансии - Ца-

ринска управа; 
- Сања Методиевска, Министерство за финансии - 

Царинска управа; 
- Виолета Крстева, Државен завод за статистика; 
- Еленка Стојаноска, Секретаријат за законодав-

ство; 
- Никола Николиќ, Секретаријат за законодавство, и 
- Борис Мирчевски, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
31. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за над-
ворешна, безбедносна и одбранбена политика се опре-
делуваат: 
а) за раководител 
Јован Теговски, Министерство за надворешни рабо-

ти 
б) за заменик раководител 
Агнеза Руси, Министерство за надворешни работи 
в) за секретар 
Сашо Велјановски, Министерство за надворешни 

работи 
г) за заменик секретар 
Игор Илиевски, Министерство за надворешни рабо-

ти 
д) за членови: 
- Стојан Стефановски, Министерство за одбрана; 
- Златко Николовски, Министерство за внатрешни 

работи; 
- Фанија Мангаровска, Министерство за економија; 
- Снежана Мојсова, Министерство за правда; 
- Светлана Гелева, Министерство за надворешни 

работи; 
- Горан Стефчевски, Министерство за надворешни 

работи; 
- Столе Столевски, Министерство за надворешни 

работи; 
- Ненад Колев, Министерство за надворешни рабо-

ти; 
- Бети Јачева, Министерство за надворешни работи; 
- Тони Димовски, Министерство за финансии; 
- Гордана Нацева, Министерство за финансии -Ди-

рекција за спречување на перење на пари; 
- Драган Јолевски, Министерство за финансии - Ца-

ринска управа; 
- Јулија Николовска, Министерство за финансии - 

Царинска управа; 
- Татјана Васева, Центар за управување со кризи; 
- Слаѓана Божиновска, Дирекција за безбедност на 

класифицирани информации; 
- Слободан Малевски, Државен завод за статистика; 
- Лила Пејчиновска Миладиновска, Секретаријат за 

законодавство, и 
- Ана Ангеловска, Секретаријат за европски прашања. 
 
32. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за фи-
нансиска контрола се определуваат: 
а) за раководител 
Трајко Спасовски, Министерство за финансии 
б) за заменик раководител 
Тања Таневска, Министерство за финансии 
в) за секретар 
Катерина Серафимовска, Министерство за финан-

сии 
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г) за заменик секретар 
Тања Јаневска, Министерство за финансии 
д) за членови: 
- Стефан Аритоновски, Министерство за финансии; 
- Спиро Јованоски, Министерство за внатрешни работи; 
- Благоја Крстановски, Министерство за надвореш-

ни работи; 
- Лилјана Ѓуровска, Министерство за финансии - 

Финансиска полиција; 
- Лилјана Арсовска, Министерство за финансии - 

Финансиска полиција; 
- Анче Вангели, Државен завод за ревизија; 
- Калиопи Петковска, Државен завод за ревизија; 
- Виолета Ѓорговска, Државен завод за статистика; 
- Маја Брајовиќ, Генерален секретаријат на Влада 

на Република Македонија; 
- Зоран Јордановски, Секретаријат за законодав-

ство, и 
- Вања Ефремовска, Секретаријат за европски прашања. 
 
33. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за фи-
нансиски и буџетски одредби се определуваат: 
а) за раководител 
Димитар Тодевски, Министерство за финансии 
б) за заменик раководител 
Тони Димовски, Министерство за финансии 
в) за секретар 
Ленче Петковска, Министерство за финансии 
г) за заменик секретар 
Елена Стаменковска, Министерство за финансии 
д) за членови: 
- Маја Бодгановска, Министерство за финансии; 
- Ленче Тагасовска, Министерство за финансии; 
- Стефан Аритоновски, Министерство за финансии; 
- Марија Шиковска, Министерство за финансии; 
- Звонимир Поповиќ, Министерство за надворешни 

работи; 
- Соња Наумовска, Министерство за култура; 
- Звонко Алексов, Министерство за финансии - Ца-

ринска управа; 
- Фросина Волчевска, Фонд за здравствено осигуру-

вање на Република Македонија; 
- Соња Рошкова, Државен завод за статистика; 
- Петар Ѓорѓиев, Генерален секретаријат на Влада 

на Република Македонија; 
- Зоран Јордановски, Секретаријат за законодав-

ство, и 
- Марија Игнатова, Секретаријат за европски прашања. 
 
34. За раководител, заменик раководител, секретар, 

заменик секретар и членови на работната група за ин-
ституции се определуваат: 
а) за раководител 
Драган Тилев, Секретаријат за европски прашања 
б) за заменик раководител 
Лира Секуловска, Секретаријат за европски прашања 
в) за секретар 
Билјана Стојановска, Секретаријат за европски пра-

шања 
г) за заменик секретар 
Билјана Јадровска, Секретаријат за европски пра-

шања 
д) за членови: 
- Зорица Тноковска, Министерство за правда; 
- Даниела Ангелиќ, Министерство за надворешни 

работи; 
- Сашко Тодоровски, Министерство за надворешни 

работи; 
- Димитар Тодевски, Министерство за финансии; 
- Пламен Георгиевски, Министерство за локална са-

моуправа; 
- Вера Колевска, Министерство за образование и 

наука; 

- Лена Ничева, Министерство за труд и социјална 
политика; 

- Љупчо Ристовски, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство; 

- Спиро Јовановски, Министерство за внатрешни 
работи; 

- Билјана Николовска Жагар, Агенција за државни 
службеници; 

- Сузана Ичкова, Државен завод за статистика; 
- Слободан Малевски, Државен завод за статистика; 
- Сузана Никодијевиќ-Филиповска, Генерален се-

кретаријат на Влада на Република Македонија; 
- Евица Димоска, Секретаријат за законодавство, и 
- Мери Георгиевска, Секретаријат за европски прашања. 
 
35. Останати прашања 
а) за раководител 
Драган Тилев, Секретаријат за европски прашања 
б) за заменик раководител 
Марија Игнатова, Секретаријат за европски прашања 
в) за секретар 
Вања Ефремовска, Секретаријат за европски прашања 
г) за заменик секретар 
Билјана Јадровска, Секретаријат за европски пра-

шања 
д) за членови: 
-      Фросина Тасевска, Министерство за правда; 
- Агнеза Руси, Министерство за надворешни работи; 
- Татјана Арсова, Министерство за финансии; 
- Нериман Џеладини, Министерство за економија; 
- Живко Брајковски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 
- Драгана Черепналковска, Министерство за живот-

на средина и просторно планирање; 
- Вукашин Мановски, Министерство за внатрешни 

работи; 
- Лилјана Митевска, Секретаријат за законодавтсво, и 
- Мери Георгиевска, Секретаријат за европски пра-

шања. 
 
Ова решение  влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
        Бр. 19-225/2            Претседател на Владата 
19 јануари 2006 година          на Република Македонија, 
            Скопје         д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
 

161. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученички стан-

дард (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
52/05) и член 37 став 3 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија  за 2006 година (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр.120/05), Вла-
дата на Република Македонија,  на седницата одржана 
на 26.01.2006 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА 
ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2006 ГОДИНА 

 
1. Програмата за остварување на дејноста во уче-

ничкиот стандард за 2006 година е изготвена врз осно-
ва на насоките за изготвување на Предлог буџетската 
пресметка за 2006 година и согласно Законот за уче-
нички стандард и Програмата за работа на единките 
корисници на средства-ученички домови. 
Финансирањето на ученичките домови се врши сог-

ласно Законот за ученички стандард (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 52/05). 
Во Република Македонија постојат 25 ученички до-

мови, од кои во 21 финансирањето е целосно од страна 
на Министерството за образование и наука, додека че-
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тири ученички дома (кои се за посебни образовни по-
треби, како ученички дом за деца со оштетен вид, слух 
и говор и деца со пречки во развојот) се финансираат 
комбинирано преку Министерството за труд и социјал-
на политика и Министерството за образование и наука. 
Министерството за образование и наука како основ 

за финансирање на ученичките домови ги смета: 
- сместувањето и исхраната на учениците; 
- остварување на програмата за воспитно-образов-

ната дејност на ученичките домови; 
- обезбедување услови за реализирање на воспитно-обра-

зовната дејност во ученичките домови (опрема, тековно и 
инвестиционо одржување на објектите и опремата и сл.); 

- здравствена заштита на учениците. 
Сместувањето на учениците во ученичките домови 

е организирано според правилникот за работа на домо-
вите и програмата за воспитно - образовната дејност. 
Во учебната 2005/2006 година во ученичките домо-

ви во Република Македонија, сместување и исхрана ко-
ристат 2.200 ученици. Цената, што ја плаќа Министерс-
твото за образование и наука, месечно за еден ученик из-
несува 4.080,00  денари и тоа за 10 месеци во годината. 
Во системот на стипендирање опфатени се 1.910 та-

лентирани ученици со месечна стипендија од 2.000,00 
денари за девет месеци во учебната година.  
Тука се опфатени и децата на бранителите и сти-

пендии за одличните ученици-Роми. 
Согласно одобрените средства со Буџет за 2006 го-

дина вкупните финансиски средства од раздел 16001 - 
Министерство за образование и наука за Програма 5 - 
Ученички стандард се следните:  

 
Ред.
бр. 

ставка  потставка  намена  
 

износ 

1. 464 464120 Стипендии 
за поддршка 
на млади  
таленти 32.000.000 

2. 464 464210 Плаќања за 
сместување 
на ученици 90.000.000 

3. 482 482930 Реконструк-
ција на гра-
дежни објекти 3.500.000 

4. 483 483250 Купување на 
кујнска опрема  1.500.000 

5. 483 483290 Купување на 
друга опрема 5.000.000 

   Вкупно  132.000.000 
 
2. Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

         Бр. 19-230/1                    Претседател на Владата 
 26 јануари 2006 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

162. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички 

и студентски стандард (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.37/98) и член 37 став 3 од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија  за 
2006 година (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр.120/05), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на 26.01.2006 година, донесе   

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА 
ВО СКИОТ СТАНДАРД ЗА 2006 ГОДИНА  СТУДЕНТ   

1. Програмата за остварување на дејноста во сту-
дентскиот стандард за 2006 година е изготвена врз ос-
нова на насоките за изготвување на Предлог буџетска-
та пресметка за 2006 година и согласно Законот за уче-
нички и студентски стандард и Програмата за работа 
на единките корисници на средства-студентските до-
мови. 

Финансирањето на студентските домови се врши сог-
ласно Законот за ученички и студентски стандард (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 37/98). 
Сместување и исхрана на студенти во Република 

Македонија се остварува во шест студентски домови, 
како и во дел од сместувачките капацитети на ученич-
ките домови. Во нив се сместени околу 5.800 студенти.  
Во текот на 2005 година, заради подобрување и 

проширување на сместувачките капацитети, два уче-
нички дома: �Томе Стефановски Сениќ�- Скопје и �Н. 
Х. Орде Чопела� - Прилеп со Одлука на Влада на Ре-
публика Македонија прераснаа во студентски домови. 
Со тоа се створија услови за обезбедување на подобри 
услови за сместување на студентите. 
Министерството за образование и наука како основ 

за финансирање на студентските домови ги смета: 
- сместувањето и исхраната на студенти; 
- остварување на програмата за воспитно-образов-

ната дејност на ученичките домови; 
- обезбедување услови за реализирање на дејноста 

во студентските домови (опрема, тековно и инвестици-
оно одржување на објектите и опремата и сл.); 

- здравствена заштита на студентите; 
- стипендирање на студенти; 
- студентски кредити и др. 
Сместувањето на студентите во студентските домо-

ви е организирано според правилникот за работа и про-
грамата на домовите. 
Просечната цена за сместување и исхрана, која што 

ја плаќа Министерството за образование и наука, ме-
сечно за еден студент изнесува околу 3.000,00 денари и 
тоа за 10 месеци во годината. 
Во системот на стипендирање опфатени се 4.680 та-

лентирани студенти со месечна стипендија од 3.300,00 
денари за девет месеци во учебната година, додека сту-
дентски кредити земаат вкупно 4.670 студенти, во ме-
сечен износ 2.200,00 денари за девет месеци во година-
та, а 160 студенти, кои студираат на универзитетите 
надвор од Република Македонија го остваруваат право-
то на користење на стипендија, за струки и дисциплини 
кои не се застапени на нашите универзитети. Исто та-
ка, во процесот на стипендирање и сместување опфате-
ни се околу 120 владини стипендисти, односно студен-
ти од македонско потекло од соседните земји, а опфа-
тени се и студенти-деца на бранителите. 
Меѓутоа, согласно одобрените финансиски средс-

тва со Буџетот за 2006 година ќе има недостиг на пот-
ставка 464110-Стипендии за талентирани студенти во 
вкупен износ од 26.000.000 денари, додека кај потста-
вка 464230-Плаќања за сместување и исхрана во сту-
дентски домови недостигот на финансиски средства из-
несува вкупно 77.000.000 денари, што значи дека вку-
пен недостиг, за целосно и успешно реализирање на 
програмата 6-Студентски стандард, изнесува 
103.000.000 денари. 
Согласно одобрените средства со Буџет за 2006 го-

дина вкупните финансиски средства од раздел 16001 - 
Министерство за образование и наука за Програма 6 - 
Студентски стандард се следните:  

 
Ред.
бр. 

програма потставка намена 
 

износ 

1 
 

6 464110 Стипендии за 
поддршка на 
студенти 

 
113.000.000 

2 6 464230 Плаќања за 
сместување и 
исхрана во сту-
дентски домови 

 
97.000.000 

3 6 486140 Студентски 
кредити 

  
85.000.000 

4 6А 482930 Реконструкци-
ја на градежни 
објекти 

 
6.500.000 

   
Вкупно 

  
301.500.000 
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2. Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
         Бр. 19-230/2                    Претседател на Владата 
 26 јануари 2006 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

 
163. 
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05) и член 172 
став 4 од Законот за животна средина (�Службен вес-
ник на Република Македонија� број 53/05, 81/05), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на  26.01.2006 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
ЗА 2006 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа програма се распределуваат средствата за 
заштита и унапредување на животната средина и при-
родата за 2006 година. 
Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат 

по основ на член 162 став 4 од Законот за животната 
средина (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 53/05; 81/05), во износ од  55.000.000,00  денари, за 
2006 година.  

 
Член 2 

Средствата од член 1 став 2 од оваа програма се 
обезбедуваат од следните изворни приходи: 

- надоместоците кои ќе се плаќаат при регистрација 
на моторни возила и пловни објекти, во висина од 4% 
од основното осигурување,  

- надоместоците кои ќе се плаќаат при регистрација 
на возилата со уреди за прочистување на отпадните га-
сови-катализатор 2% од основното осигурување. 

 
Член 3 

Средствата од член 1 на оваа програма, во соглас-
ност со членот 172 став 5 и став 6 на Законот за живот-
на средина, се распределуваат за следните намени: 

 
Ред. 
Бр. 

Намена на средствата 
 

денари 

1. Унапредување и заштита на 
биолошката разновидност; 4.000.000,00 

2. Заштита, зачувување и по-
добрување на квалитетот на 
водите; 12.000.000,00 

3. Заштита, зачувување и по-
добрување на квалитетот на  
воздухот; 2.500.000,00 

4. Управување со отпадот; 6.000.000,00 
5. Подигнување на јавната 

свест во областа на живот-
ната средина; 1.500.000,00 

6. Поттикнување на почисто 
производство и замена на 
технологии; Поттикнување 
на образовни, истражувачки 
и развојни студии, програ-
ми, проекти  и други слич-
ни активности за заштита и 
унапредување на животната 
средина и природата; 3.000.000,00 

7. Пречистителна станица ко-
лекторски систем во зашти-
тени подрачја  9.000.000,00 

8. Пошумување и еко катчиња 3.000.000,00 

   
9.  Расчистување на отпад и 

депонии 3.000.000,00 
10. Студии и проекти 1.000.000,00 
11. Средства за едукација и 

обука на вработените 3.000.000,00 
12. Трошоци за спроведување 

на програмата 7.000.000,00 
   
           ВКУПНО 55.000.000,00 

                                                     
Член 4 

Во случај на неискористеност на средствата за од-
делна намена од член 3 на оваа програма, истите може 
да се пренаменат за друга намена од член 3 од оваа 
програма, по претходна согласност од Владата на Ре-
пуб ика Македонија. л 

Член 5 
За реализација на оваа програма се грижи министе-

рот за животна средина и просторно планирање. 
 

Член 6 
Средствата од програмата ќе се доделуваат врз ос-

нова на јавен конкурс или јавна набавка, спроведена  
од страна на Министерството за животна средина и 
просторно планирање согласно Законот за јавни наба-
вки, врз основа на следните критериуми за оценување 
на понудите:  

 
A. КРИТЕРИУМИ 
1. За намената од член 3 точка 1: 
1.1 Подрачје во кое се преземаат дејствијата 
1.1.1. 3аштитени подрачја  
1.1.2. Рурални подрачја 
1.1.3 Загрозен вид флора и фауна 
1.1.4. Јавни установи, здруженија на граѓани  
2. За намената од член 3 точка 2: 
2.1. Подрачје во кое се преземаат дејствијата 
2.1.1. 3аштитени подрачја  
2.1.2. Рурални подрачја 
2.1.3. Состојба со квалитетот на водата на рецепи-

ентот на отпадните води 
2.2. Досегашен начин на управување со водите 
2.2.1. Постоење на третман на отпадните води 
2.2.2. Состојба со водоснабдителен систем 
2.2.3. Постоење на физибилити студија или проект-

на документација 
3. За намената од член 3 точка 3:  
3.1. Подрачје во кое се преземаат дејствијата 
3.1.1.  3аштитени подрачја 
3.1.2.  Состојба со квалитетот на воздухот  во подрачјето 
4. За намената од член 3 точка 4: 
4.1. Подрачје во кое се преземаат дејствијата 
4.1.1.  3аштитени подрачја 
4.1.2.  Состојба со управувањето со отпадот во под-

рачјето 
4.2.  Досегашен начин на управување со отпадот 
4.2.1. Состојба со системот за собирање на отпадот 
4.2.2. Постоење и состојба со опремата за постапу-

вање со отпадот 
4.2.3. Постоење на физибилити студија или проект-

на документација  
5. За намената од член 3 точка 5: 
5.1. Област во која ќе се преземаат активностите: 
5.1.1. Промовирање на учество на јавноста во доне-

сувањето на одлуки од областа на животната средина 
5.1.3. Вода 
5.1.4. Воздух 
5.1.5. Отпадот 
5.1.6. Заштита на природата 
5.1.7. Заштеда на енергија и климатски промени 
5.1.8. Други активности поврзани со имплементаци-

ја на законите од областа на животната средина 
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5.2.  Начин на кој се преземаат активностите 
5.2.1. Степен на интерактивност со граѓаните 
5.2.2.  Користење на други алатки за комуникација  
6. За намената од член 3 точка 6: 
6.1.1. Област во која се превземаат активностите: 
6.1.2. Намалување на загадувањето на воздухот, во-

дите и почвата 
6.1.3. Намалување на создавањето на отпадот 
6.1.4. Заштеда и оддржливо користење на енергија 
6.1.5. Постигнување и воведување на стандарди за 

животна средина  
6.1.6. Отстранување и ревитализација на загадувања  
7. Финансирање на изградба на колекторски систем 

во Пелистер согласно Законот за јавни набавки 
8. Спроведување на акција за пошумување согласно 

Законот за јавни набавки 
9. Санација на жешки точки согласно Законот за 

јавни набавки 
10. Расчистување на депонии и отпад согласно за-

конот за јавни набавки 
11. Изработка на студии и проекти согласно Зако-

нот за јавни набавки 
12. Вредност на предложените активности за наме-

на на средствата (за сите од член 3) 
1 3. Финансиско учество на предлагачот (за сите од член 3). 

Член 7 
Средствата од оваа програма ќе се доделуваат според 

утвр ените критериуми кои се составен дел на оваа програма. д 
Член 8 

 За користење на средствата од оваа програма, бара-
телот треба: 

1. Да е правно лице, вклучувајќи ја и општината, општи-
ните во градот Скопје и градот Скопје (за сите намени). 

2. Да обезбеди изјава, односно одлука за соработка или 
одобрување на активноста од засегнатите страни (само ако е 
применливо за активноста за соодветната намена). 

3. Да е сопственик односно корисник на објектот или 
просторот на кој ќе се изведува активноста (само ако е при-
менливо за активноста за соодветната намена). 

  
Член 9 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето  во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
        Бр. 19-447/1               Претседател на Владата 
26 јануари 2006 година     на Република Македонија, 

        Скопје                   д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

 
164.               
Врз основа  на член 34 став, 2 од  Законот  за  научно-

истражувачка  дејност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 13/96 и 29/02)  и член 30, став 4 од Зако-
нот за извршување на Буџетот на Република Македонија 
за 2006 година (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр.120/05 година), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  26.01.2006 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧ-
КАТА ДЕЈНОСТ, ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ И 
ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2006 ГОДИНА 
 

 
I. ПРОГРАМА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ЗА 

ДЕЈНОСТ ЗА 2006 ГОДИНА 
 
Програмата за научноистражувачката дејност во Ре-

публика Македонија  ќе се остварува во согласност со 
Уставот на Република  Македонија, Законот за научно-
истражувачка дејност (�Службен весник на  РМ� бр. 

13/96 и 29/02), и подзаконските акти Правилникот за 
утврдување на условите и критериумите за доделу-
вање на средства за реализација на годишните про-
грами за работа и развој на јавните научни устано-
ви (,,Службен весник на Република Македонија� бр. 
3/06) и Правилникот за утврдување на условите и 
критериумите за доделување на средства за реали-
зација на научноистражувачката дејност во Репуб-
лика Македонија   (,,Службен весник на Република 
Македонија�  бр. 3/06). 
Научноистражувачката дејност  во Република Маке-

донија се реализира  преку јавните научни установи, уни-
верзитетите, факултетите и научните здруженија. 
Утврдувањето и доделувањето на средствата за научнои-

стражувачката дејност се врши според мерилата и критериу-
мите  предвидени со Законот за научноистражувачка дејност 
и актите на  Министерството за образование и наука. 
Министерството за образование и наука научнои-

стражувачката дејност ќе ја  подржува преку следните 
активности: 

1. Научноистражувачки проекти (национални); 
2. Научноистражувачки проекти (меѓународни); 
3. Издавачка дејност во науката; 
4. Стипендии на студенти за постдипломски студии; 
5. Организирање на научни собири во Републиката; 
6. Учество на научни работници на научни собири 

во странство,студиски престои во странство и престој 
на странски научни работници во РМ; 

7. Програми на јавните научни установи;  
8. Набавка на научноистражувачка опрема; 
9. Адаптација и санација(одржување на згради) 
10. Набавка на странска научна периодика; 
11. Други расходи-научноистражувачка инфраструктура 

(реферална дејност, исплата на рецензии за проекти и др.).  
1. Научноистражувачки проекти (национали и 

меѓународни) 
Континуираната научноистражувачка работа низ 

научни проекти во природните, биотехничките, тех-
ничките, медицинските хуманитарни и општествените 
науки е основен предуслов за стабилен развој на држа-
вата. Во областите од национален карактер како што се 
историјата, македонскиот јазик, фолклорот и археоло-
гијата постојат области кои што сеуште не се доволно 
истражени, а кои се од големо значење за меѓународно-
то афирмирање на нашата држава. Покрај фундамен-
талното значење, вложувањата во науката треба да се 
во функција на забрзаниот економски развој.  
Од друга страна, активното вклучување на младите 

истражувачи во  научноистражувачката работа го спречува 
т.н. ″одлив на мозоци″ од државата, а користењето на потен-
цијалот на младиот научен кадар обезбедува временски дале-
кусежен стабилен и континуиран развој на државата.  
Министерството за образование и наука во текот на 

2006 година  ќе го намали бројот на финансирани прое-
кти, односно ќе се финансираат помал број проекти со 
зголемен  износ на средствата  за  реализација на 
истражувањата. Крајна цел на овој пристап е концен-
трација на средствата, овозможување на интердисцип-
линарност и зајакнување на одговорноста на истражу-
вачите. Воедно се предвидува поголема транспарент-
ност и отчетност на истражувачите преку перманентна 
јавна презентација  на резултатите од истражувањата. 
Во 2006 година  продолжуваат со финансирање 60 на-

ционални и 70 меѓународни научноистражувачки проекти 
кои се реализираат во билатерална соработка со Словенија, 
Хрватска, Франција, Бугарија, Србија и Црна Гора, Турција 
и како и неколку COSTакции.  Со новиот конкурс  се пла-
нира да се прифатат и 100 нови проекти чие  финансирање 
ќе почне во текот на 2006 година.  

2. Издавачка дејност 
Резултатите од научноистражувачката дејност се главен 

индикатор за активноста на научните работници. Тие се ве-
рификуваат преку нивно објавување во форма на трудови 
во печатени книги и научни списанија, зборници издадени 
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од научните институции и зборници од одржани научни со-
бири. Печатеното издаваштво е незаменлив начин на кому-
никација на научниот работник со соодветната научна јав-
ност, но и пошироко.  
Научните работници од Република Македонија со обја-

вувањето на конкурсот за 2006 година за издавачка дејност, 
резултатите од своите истражувања ќе ги објават преку из-
давање на 40 научни списанија, 15 зборници и околу 100 
научни книги чие печатење делумно ќе биде потпомогнато 
со средства од Министерството за образование и наука.  

3. Стипендии на студенти на постдипломски студии 
Министерството за образование и наука и во 2006 годи-

на ќе доделува средства за 120 стипендии за  млади тален-
тирани научни кадри-постдипломци преку објавување на 
конкурс за доделување на средства за  стипендии на канди-
дати со висок просек на завршени студии. Воедно ќе се 
одобруваат средства за еднократна помош за изработка и 
одбрана на магистерски и докторски трудови. 
Во текот на 2006 година Министерството ќе продолжи 

со финансирање на 160 постдипломци  кои студираат во Ре-
публика Македонија со месечен износ на стипендија од 4.500 
денари, и 10 постдипломци кои студираат надвор од Маке-
дон ја со месечен износ од 5.200 денари.  и 

4. Организирање на научни собири во Република 
Македонија 
Министерството за образование и наука го подржува ор-

ганизирањето на научни собири од национален и меѓунаро-
ден карактер. Се проценува дека бројот на тие собири во 
2006 год. ќе биде значително зголемен поради рапидното на-
малување на средствата за овој вид активности во 2006 год. 
Во тој смисол посебно треба да се истакнат Семинарот за ма-
кедонски јазик и литература и Меѓународниот симпозиум за 
балкански фолклор како манифестации од исклучително 
значење за меѓународна промоција на Република Македони-
а во културен, историски и научен контекст. ј 

5. Учество на научни работници на меѓународни 
собири 
Усовршувањето на научните кадри во странство (учес-

тво на научни собири и студиски престои) се остварува пре-
ку различни видови на нивно активно учество на конферен-
ции, семинари, конгреси и симпозиуми. За овие престои се 
покриваат дел од патните трошоци и котизацијата за учество 
на собирот. Средства ќе се доделуваат и за странски научни 
работници  кои престојуваат заради реализација на меѓуна-
родни научноистражувачки проекти кои се изведуваат во  
Република Македонија.  Оваа година се планира да се зао-
страт критериумите за финансирање на овие активности за-
ради поттикнување на квалитетните научни работници кои 
со свои трудови и соопштенија учествуваат како поканети 
предавачи или усмено ги презентираат своите научни резул-
тати што секако е потврда на нивниот квалитет.  
Во текот на 2006 година се планира да се реализираат 

325 учества на научни собири во странство, 72  престои на 
странски научни работници во Македонија во  врска со на-
учноистражувачки проекти  кои се реализараат преку била-
терална соработка со Турција, Германија, Словенија, Фран-
ција Бугарија, Италија и други држави. ,  

6. Студиски престои во странство 
Еден од инструментите за поддршка на усовршувањето 

на научно-истражувачките кадри во странство е кофинанси-
рањето на студиските престои. И во доделувањето на овие 
средства ќе се заострат критериумите при што ќе се врши се-
лекција на апликантите за ваков вид на поддршка врз основа 
на должината на престојот, статусот на институцијата каде 
ќе се престојува, програмата на престојот и др. За оваа годи-
на Министерството за образование и наука ќе кофинансира 
80 студиски престои во странство.  

7. Програми на јавните научни установи 
Во согласност со Законот за научноистражувачка деј-

ност, јавните научни установи се финансираат по доставе-
ни програми за работа и развој за тековната година. Покрај 

средствата кои се издвојуваат од Буџетот на Република Ма-
кедонија  за потребите на јавните научни установи од пот-
програмата 72-научни институти  кои воглавно се наменети 
за плати и придонеси  и надоместоци за вработените во јав-
ните научни установи, од програмата 7-наука потпрограма 
71-научноистражувачка дејност за јавните научни установи 
(институти) се издвојуваат средства за програмски активно-
сти (научноистражувачки проекти, издавачка дејност, науч-
ни собири, учество на научни собири и студиски престои 
во странство, набавка на научноистражувачка опрема, на-
бавка на странска научна литература, адаптација и санација 
на објекти и др). 
Министерството за образование и наука во текот на 

2006 година  ќе го намали бројот на финансирани прое-
кти, но со зголемен  износ на средствата  за  реализаци-
ја н  истражувањата.  а 

8. Научноистражувачка опрема   
Големиот дел од истражувањата во природните, би-

отехничките, медицинските и техничките науки се по-
врзани со користење на современа опрема. За успешно 
реализирање на научноистражувачките активности, не-
опходно е комплетирање на научните лаборатории и 
центри.  Реалните потреби се многу големи, но имајќи 
го предвид фактот дека во изминатиот период ваков 
вид на финансиска поддршка отсуствуваше.   

9. Набавка на научна странска литература 
Во изминатите години дојде до прекинување на наба-

вката на странска литература  за потребите на научнои-
стражувачките институции. Во 2006 година се планира да 
се пополни таа празнина и да се продолжи  со континуи-
рана набавка на научната литература (периодика).  
Најновите светски научни податоци и резултати, кои 

најчесто се сместуваат во посебни информатички бази на 
податоци несомнено треба да бидат достапни за нашите 
научни истражувачи. Пристапот до овие бази воедно  
овозможува и размена на научните информации со што се 
придонесува нашата држава да биде активен учесник во 
про есот на научната глобализација.  ц 

10. Други расходи - (реферална дејност, исплата 
на рецензии за проекти и други активности) 
Формирањето на единствена база на податоци за сите на-

учни работници во државата со целокупна научноистражу-
вачка активност е примарна потреба. Преку базата на пода-
тоци секогаш� може да се има увид во  потенцијалот на науч-
ните работници со што би бил ефикасно ангажиран развојот 
на државата. Во 2006 година се планира формирањето на ба-
зата да се заврши на македонски јазик, додека следната фаза 
би била нејзино вклучување во меѓународните бази. За оваа 
активност е ангажиран Рефералниот центар при НУБ ″Св. 
Кли ент Охридски″.  м 
II. ПРОГРАМА ЗА  ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2006 

ГОДИНА  
Во согласност со Уставот на Република Македонија 

и Законот за поттикнување и помагање на технолошки-
от развој, државата ќе продолжи да ја остварува обвр-
ската за поттикнување и помагање на технолошкиот 
развој. Средствата за оваа намена се утврдени во Буџе-
тот на Република Македонија за 2006 година. Дополни-
телни средства за оваа намена ќе се обезбедуваат и 
преку учество на носителите на технолошкиот развој, 
пред се од претпријатијата. 
За 2006  година, средствата во Буџетот на Републи-

ка Македонија за поттикнување и помагање на техно-
лошкиот развој ќе бидат наменети за: развојно-истра-
жувачки проекти; поддршка на иновациони предлози и 
развој на технолошка инфраструктура. 
Со оглед на потребата од поинтензивен техничко-тех-

нолошки развој на државата и заживување на стопанството 
преку активирање на постојните и стимулирање за отвора-
ње нови производни капацитети, средствата определени во 
Буџетот на Република Македонија за 2006 година во најго-
лем дел, ќе се насочат кон софинансирање на развојно- 
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истражувачки проекти. Тоа подразбира софинансирање 
проекти за усвојување и развој на сопствени технологии, 
нови производи, рационализација и иновирање на постој-
ните производни капацитети и др.  
Развојот, усовршувањето и  дооформувањето  на 

технолошката инфраструктура ќе се софинансира,  а за 
поттикнување и поддршка на иновациони активности. 
Треба да се нагласи дека се отпочнати  активности 

за поддршка на проекти од технолошките јадра форми-
рани на факултетите и осовременување на техничко-
технолошката инфраструктура во функција на поттик-
нување, помагање и интензивирање на технолошкиот 
развој на државата.  
Заради екстремно рестриктивните средства кои се 

во голем расчекор со потребите, во 2006 година, ќе би-
де доведена во прашање реализацијата на планираните 
програмски активности. Ова особено негативно ќе се 
одрази на создадената позитивна клима во стопанство-
то за користење на средства за развојни проекти, изра-
зено со постојано зголемување на бројот на предложе-
ните проекти во рамки на годишните конкурси. Еви-
дентно е, дека, секоја година интересот се зголемува, а 
државата не е во состојба да одговори на потребите и 
барањата. Заради тоа еден дел од овие средства ќе се 
алоцира како основачки влог во востановувањето на 
Фондот  за технолошки развој во соработка со Стопан-
ската комора на Македонија за што веќе е потпишан 
договор помеѓу претседателот на Владата на Републи-
ка Македонија и претседателот на Стопанската комора 
на Македонија.  

 
1. Развојно- истражувачки проекти  
Применетите и развојните истражувања ќе се софи-

нансираат со средства од Буџетот . Тоа значи дека во 
текот на 2006 година би можеле да се прифатат за со-
финансирање нови развојно-истражувачки проекти, 
чии носители се претпријатија, развојно-истражувачки-
те единици во стопанството, со задолжителна сорабо-
тка (директно ангажирање) на истражувачки кадар од 
универзитетите во Република Македонија. 
Потребата од планирање во Буџетот на предвидени-

те средства се должи на позитивните искуства и резул-
тати од софинансирањето на ваков вид проекти во изми-
натиот повеќегодишен период. Ефектите од софинанси-
рањето на развојно - истражувачките проекти резултира-
ат  во: нови производи, нови производни линии и пого-
ни, рационализација во производните процеси, супсти-
туција на неквалитетни или увозни суровини и сл. 

 
2. Поттикнување на иновациони предлози 
За софинансирање на пронаоѓаштвото, иноваторс-

твото и рационализаторството, како  значајни компо-
ненти за пораст на вкупниот развој на државата од до-
делените средства во Буџетот за 2006 година се плани-
рани финансиски средства.  
Со средствата ќе се софинансираат предлози за 

изработка на прототипови, иновативни решенија на по-
единци, настапи на иноватори од Република Македони-
ја на меѓународни саеми и изложби, како и организира-
њето на изложбата МАКИНОВА-2006, бидејќи развој-
ната способност и технолошкиот дострел на секоја зем-
ја денес, се мерат по бројот на иновациите создадени 
од сопствениот истражувачки кадар. 
Резултатите од досегашните вложувања на држава-

та во поттикнување на иновативното творештво гово-
рат дека средствата вложени за овој вид на активности 
се повеќе од оправдани и дека треба да се прават напо-
ри за зголемување на вложувањата на државата за ва-
кви цели. 

 
3. Технолошка инфраструктура 
Средствата од Буџетот за 2006 година, утврдени  за 

развој на технолошката инфраструктура ќе се  наменат 
за софинансирање на функционирањето на веќе фор-
мираните иновациони центри како функционални це-
лини на Сојузот на пронаоѓачите и авторите на технич-
ки унапредувања во одделни општини во Република 

Македонија (Штип, Охрид и др.) и за поддршка на тех-
нолошките јадра на факултетите. Доколку не бидат 
обезбедени вонредни средства за оваа намена, нема 
можност за пообемни активности од овој домен. 

 
III. ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА ЗА 2006 

ГОДИНА 
 
Пресметката за користење на финансиските средс-

тва за техничката култура за 2006 година произлегува 
од Предлог-програмата за поттикнување и помагање на 
техничката култура во Република Македонија за 2006 
година и од одредбите на Законот за поттикнување и 
помагање на техничката култура.  
Средствата за поттикнување и помагање на технич-

ката култура во Буџетот на Република Македонија за 
2006 година се утврдени и се наменети за носителите 
на дејноста кои имаат јавно овластување. Финансира-
њето на активностите во дејноста ќе се остварува и 
преку софинансирање од страна на носителите на тех-
ничката култура од сопствени извори.  

1. Обука за техничка култура (Програмски актив-
ности-програми за работа и проекти) 
Во согласност со Програмата за поттикнување и по-

магање на техничката култура во Република Македони-
ја за 2006 година и одредбите од Законот за поттикну-
вање и помагање на техничката култура, за обука за 
техничка култура, односно за реализација на програм-
ските активности е планирано да се искористат сите 
доделени средства во Буџетот за 2006 година.  
Со овие средства ќе се обезбеди покривање на тро-

шоците за организирање обука за техничката култура 
преку: 

- семинари и курсеви во домовите за техничка кул-
тура  и во струковите сојузи; 

- државни манифестации (Државна смотра на млади 
техничари и природници; Државна смотра ,,Наука на 
младите,,; Државно првенство во ХСТ; Државен собир 
на радиоаматерите; Државен фестивал на аматерскиот 
филм; Денови на македонската фотографија; Државна 
изложба на фотографии; Летна фото и филмска школа; 
Државен собир на воздухопловните и ракетните моде-
лари; МАКИНОВА 2006-јубилеј 25 години; ЕКОНОВА 
2006; Државен натпревар на трактористи; Изложба на 
подводни фотографии; и др.); и  

- меѓународни натпревари, манифестации и котиза-
ции (Светско првенство на радиоаматерите во ХСТ за 
кое Република Македонија е домаќин; Светски натпре-
вар на УКТ во Република Македонија; Светски куп во 
ракетно моделарство; Меѓународен фестивал на непро-
фесионален документарен филм ,,Камера 300,,; ФОТО-
МЕДИА 2006; и др.) 

 
2. Материјални трошоци 
Средствата за материјални трошоци за реалните по-

треби за остварување на програмските активности на 
носителите на дејноста техничка култура во државата 
за 2006 година се предвидува да се обезбедуваат од но-
сителите на дејноста . 

 
3. Санација на објекти и набавка на опрема 
За санација на објекти и набавка на опрема во домо-

вите и клубовите за техничка култура не е предвидено 
да се наменат средства добиени од Буџетот за 2006 го-
дина.  
Средствата кои се потребни за инвестиции и опре-

ма во домовите за техничка култура, за реконструкција 
на кровни конструкции, набавка на мерна техника, на-
бавка на телекомуникациони релејни уреди, оспособу-
вање на микросметачки кабинети и др. се планира да се 
обезбедат преку донации или преку конкурирање во 
посебни програми за инвестиции-санација и набавка на 
опрема за 2006 год.  
Рекапитуларот на предвидените средства за научно-

истражувачка дејност, технолошки развој и техничка 
култура по намени за 2006 година е прикажан на на-
редната табела: 
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Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�. 

 
Бр. 19-419/1                      Претседател на Владата 

26 јануари 2006 година          на Република Македонија, 
   Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р.  

__________ 
 

165. 
Врз основа на член 2 став 1 од Законот за социјална 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05 и 111/05 ) и член  29 
став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2006 година (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 120/05), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
ЗА 2006 ГОДИНА 

 
I. ПОЈДОВНА ОСНОВА 

 
Законот за социјалната заштита е основниот доку-

мент со кој  е уредено остварувањето на  социјалната 
заштита во Република Македонија. Со овој закон е 
предвидено, Владата на Република Македонија  да но-
си Програма за остварување на социјалната заштита во 
која поблиску  ќе се уредат подрачјата на социјалната 
заштита, специфичните потреби на населението и на-
чинот на остварување на социјалната заштита. Заради 
усогласеност со одредбите од Законот за извршување-
то на Буџетот на Република Македонија за 2006 година 
со  кој се предвидува донесување програма на Владата 
на Република Македонија за средствата наменети  за 
социјални надоместоци, како и заради усогласување на 
активностите на социјалната заштита со  потребите на 
граѓаните од други услуги  и мерки, оваа програма се  
носи на почетокот на секоја  година.  
Во остварувањето на социјалната заштита и во 2006 

година ќе  се применуваат  одредбите од други закон-
ски прописи како што се: Закон за семејството; Кри-
вично правните прописи; Законот за вработување на 
инвалидните лица, како и  подзаконските акти со кои е 
уредено правото на социјална помош: - Одлуката за ус-
ловите, критериумите, висината, начинот и  постапката 
за утврдување и остварување на правото на социјална 
парична помош  и други подзаконски акти утврдени со 
законската регулатива. 
Исто така, соодветно влијание ќе имаат и развојни-

те документи на Владата на Република Македонија: 
Макро-економската политика за 2006 година, Програ-
мата за работа на Владата на Република Македонија за 
2006 год со која се имплементираат стратешките прио-
ритети на Републиката за тековната година; мерките 
утврдени со политиката на вработување во Стратегија-
та за вработување за 2006 - 2010 година и Национални-
от акцион план за вработување за периодот  2006 - 
2008 година како  и Буџетот на Република Македонија 
за 2006 година. 
Во реализацијата на социјалната заштита во 2006   

година, значајно место ќе имаат Меѓународните 
Конвенции и препораки, меѓу кои се: Стратегијата за 
социјална кохезија на Европскиот Комитет за соци-
јална кохезија, Милениумските развојни цели на ОН 
во делот на првата развојна цел: намалување на си-
ромаштијата како и други препораки врз основа на 
кои ќе се врши постапно приближување кон законо-
давството на ЕУ. 
Во рамки на неопходните реформски зафати во со-

цијалната заштита во 2006 година ќе продолжи реали-
зацијата на Проектот за имплементација на социјалната 

заштита (СПИЛ Проект *)- Програма за подршка на со-
цијалната заштита, чија основна цел во делот на соци-
јалната заштита е да се подобри ефективноста и ефи-
касноста на системот на социјалната заштита преку по-
добрување на администрирањето. 
Во 2006 година во рамки на овој проект ќе се про-

должи со анализата  на законите и подзаконските акти 
од аспект на поставување на унифицирана методологи-
ја за утврдување и исплата на одделни видови на соци-
јални бенефиции, за да може во наредниот период да се 
изготви соодветна софтверска апликација за сите цен-
три за социјална работа, меѓусебно поврзување, како и 
ИТ поврзување со Министерството за труд и социјална 
политика , Агенцијата за вработување и другите орга-
ни, партнери во реализацијата на социјалната парична 
помош. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
 
Социјалната заштита  и во 2006 година ќе се реали-

зира преку обезбедување на: 
- услуги и мерки за социјална превенција, вонин-

ституционална заштита и институционална заштита за 
граѓаните кои се изложени на основните социјални ри-
зици и 

- социјална помош за корисниците;         
Корисниците на социјална заштита како дел од на-

селението можат да се згрижат како поединци, семејс-
тва-домаќинства или група на население и за овие гру-
пи се применуваат соодветни облици на услуги и мер-
ки во социјалната заштита. 
Во 2006 година во групата на корисници на соци-

јална заштита кои ќе бидат опфатени со услугите и 
мерките на социјалната заштита** се: малолетни лица 
без родителска грижа до 18 годишна возраст-1 093; ли-
це кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без 
родители и родителска грижа, до навршување на 26 го-
дини -438; малолетни лица со воспитно социјални 
проблеми околу  8 000; малолетни лица воспитно запу-
штени околу - 3 300; малолетни лица со пречки во раз-
војот - 5 716; други малолетни лица - 598, како и во-
зрасни лица од следните категории корисници: стари 
лица - по повеќе основи околу 7 440; полнолетни лица 
со психички и физички попреченост-8 056; лица од се-
мејства  со пореметени односи во семејството - 3580; 
возрасни лица со општествено негативни навики  - 958; 
и други полнолетни лица корисници на услуги - 3 888. 
Дел од овие лица ќе бидат опфатени со одделни обли-
ци на социјална парична помош, згрижување во уста-
нова, со вонинституционална социјална заштита и друг 
вид на услуги и мерки согласно закон. Во 2006 година 
ќе се реализира предвидената заштита за околу 150 ли-
ца, баратели на азил во нашата држава.  
За сите овие лица континуирано ќе се преземаат 

мерки во насока на проширување на  видовите и обли-
ците на социјална заштита со цел за поорганизирано 
социјално вклучување на социјално исклучените пое-
динци и групи на граѓани, како и подобрување на во-
становените услуги и нивната достапност. 

 
III. АКТИВНОСТИ ВО СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
1. Продлабочување на процесот на децентрализаци-

ја во социјалната заштита 
 
По завршувањето на првата фаза од процесот на де-

централизацијата во социјалната заштита во 2005 годи-
на, согласно која домовите за стари лица се пренесоа 
_____________________ 
* СПИЛ Проектот се реализира со заем на Светската банка. Исти-
от покрај реформите во социјалната заштита ги опфаќа и рефор-
мите во пензискиот систем. 
** Показатели од статистичкиот билтен на Заводот за социјални 
дејности-Скопје. 
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на општините, во 2006 година Министерството за труд 
и социјална политика, акцент ќе стави   на имплемента-
цијата на со законот создадената обврска на општини-
те, градот Скопје и општините во градот Скопје, да ор-
ганизираат и обезбедат социјална заштита согласно 
специфичните потреби за социјална заштита за своите 
граѓани. За таа цел ќе се изготви Програма за сорабо-
тка  и следење на социјалната заштита во општини-
те во Републиката. Со оваа програма ќе се регулира и 
поблиската соработка помеѓу централната власт прет-
ставувана од министерството и центрите за социјална 
работа со локалната власт на полето на социјалната за-
штита. Анализата на искуствата од оваа фаза на децен-
трализацијата, ќе помогне, во наредниот период да се 
оди кон продлабочување на процесот на децентрализа-
ција. 

 
2. Организиран приод во  социјалното  вклучување на 
социјално исклучените како мерка во справувањето со 

сиромаштијата 
   
Тргнувајќи од местото и улогата на социјалната за-

штита,  министерството ќе се вклучи во подготовка на 
Заедничкиот меморандум за инклузија кој е задолжите-
лен документ за секоја земја која се стекнала со статус 
на земја кандидат за членство во  ЕЗ. Овој документ 
треба да помогне во изградбата на капацитетите на др-
жавата и сите други учесници во борбата против сиро-
маштијата (невладиниот сектор, локалните и национал-
ните авторитети, науката и др.), и ќе биде основа за 
утврдување на националниот план и стратегијата за 
справување со сиромаштијата и социјалната исклуче-
ност. 
Со оглед на тоа дека социјалната заштита треба да 

води грижа за спречување на ризиците од исклучување 
за одделни групи на граѓани, како и да им помага  со 
соодветни  услуги и мерки, во 2006 година, министерс-
твото ќе продолжи со политиката на  отварање на днев-
ни   центри и засолништа за повеќе категории на соци-
јално исклучени лица. Имајки ги во вид позитивните 
искуства од функционирањето на дневните центри и 
засолништата во 2006 година ќе се отворат уште : три 
дневни центри за деца со пречки во интелектуалниот 
развој (во Гостивар, Берово и Виница) со што нивниот 
број ќе се заокружи на 19; два за лица жртви на семејно 
насилство ( во Охрид и Тетово) со што ќе бројот ќе се 
заокружи на седум; уште еден дневен центар за лица 
кои злоупотребуваат дроги и други психотропни суп-
станци - во Скопје и едно засолниште за бездомници во 
Скопје. Доколку одделни општини со сопствени средс-
тва и врз основа на анализа на потребите на население-
то ќе се определат за отварање на дневен центар однос-
но засолниште, министерството за труд и социјална по-
литика ќе се вклучи со соодветна помош. Исто така, за-
ради подобро функционирање на одделни видови на 
дневни центри и прифатилишта, министерството ќе ос-
твари соработка со други релевантни министерства. Во 
2006 година акцентот ќе биде ставен на востановува-
њето на   мрежа на нови форми на социјална заштита 
како што се мали групни домови ( 2) за лица со умере-
на  и тешка попреченост во интелектуалниот развиток 
односно лица со физичка инвалидност, потоа, клубови 
и дневни центри за стари и инвалидни лица. 
Процесот на деинституционализација ќе се подржи 

и со имплементација на Правилникот за критериу-
мите за избор на згрижувачки семејства, видот и 
бројот на корисници кои можат да се сместат во ед-
но згрижувачко семејство, видот и обемот на услу-
гите од социјална заштита што му се обезбедуваат 
на сместеното лице, висината на надоместокот на 
трошоците за сместување и на надоместокот за 
згрижување со кој ќе се придонесе за подигање на ква-
литетот и проширување на бројот на поквалитетните 
згрижувачки семејства. Со помош на УНИЦЕФ ќе се 

промовира активноста за зголемување на згрижувачки-
те семејства во општините кои не беа опфатени во 
претходната фаза.    

 Во рамки на расположивите финансиски можно-
сти, на биолошките семејства кои ќе се грижат за свои-
те членови - лица  со тешки  и најтешки пречки во ин-
телектуалниот развој или лица со трајна телесна попре-
ченост, повремено ќе  им се помага со финансиски 
средства  за задоволување на потребите за овие лица.     

 
Во процесот на деинституционализација во соци-

јалната заштита продолжува соработката на  ,,Проектот 
за развој на општините,, подржан од Светската банка 
со кој се овозможува изградба и опремување на дневни 
центри за лица со пречки во интелектуалниот развој и 
за стари лица во руралните и урбаните општини во Ре-
публика Македонија. 

   
3. Активности поврзани со приближување на 
законодавството во областа социјалната 
заштита кон законодавството на ЕУ 

 
- Министерството за труд и социјална политика ќе 

продолжи во  континуитет  да ги следи законските про-
писи и препораки  на ЕЗ во доменот на социјалната за-
штита со цел истите постапно да бидат имплементира-
ни во нашето законодавство. 
За таа цел во 2006 година ќе се донесе нов Закон за 

социјалната заштита со кој помеѓу другото ќе вгради 
Директивата 2000/43/ЕЦ за имплементирање на прин-
ципите на еднаков третман на луѓето, почитувајки ја 
расната или етничката припадност, потоа , за категори-
јата  на работно способните корисници на социјална 
парична помош кои се материјално необезбедени ќе се 
утврди правото со законот на ист начин како и за оста-
натите видови на парична помош.Исто така, заради 
имплементација на Законот за азил и привремена за-
штита ќе се востанови посебен облик на институција 
која  времено ќе ги згрижува лицата и семејствата кои 
бараат азил во нашата држава како и другите права 
предвидени за овие лица.     

- Со кривично правните прописи, надлежностите на 
центрите за социјална работа во спроведувањето на ал-
тернативните мерки, воспитните мерки и поспеналната 
заштита е зголемена кај постапувањето со малолетните 
и возрасните сторители на кривични дела. За импле-
ментација на алтернативните мерки ќе се зајакне 
стручниот потенцијал на кадрите во центрите за соци-
јална работа и ќе се зголеми бројот на програмите со 
кој ќе се реализираат алтернативните мерки. 
За да се постигне оваа цел, во 2006 година ќе се из-

готват методолошки упатства и обука за сите учесници 
во спроведувањето на алтернативните мерки. Се очеку-
ва овие активности да се реализираат со финансиска 
помош од УНИЦЕФ.  

- Министерството за труд и социјална политика, ка-
ко носител на Националната стратегија за Ромите во 
Република Македонија и  координатор на интересор-
ската работна група за подготовка  и имплементација 
на националните акциони планови за декадата на Ро-
мите  2005-2015, во 2006 година ќе започне да ги имп-
лементира оперативните акциони планови.   

 
4. Тековни активности во социјалната заштита 
 
- Вклучување на здруженија на граѓани, на при-

ватната иницијатива и на физички лица во социјал-
ната заштита.  По заокружувањето на законските про-
писи со кои се создадени услови за вклучување на нев-
ладиниот сектор во  вршењето на одредени работи од 
социјалната заштита во изминатиот период, во 2006 го-
дина, министерството ќе преземе соодветни активно-
сти за договарање на партнерски однос во реализира-
њето на конкретни функции помеѓу соодветни здруже-
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нија на граѓани и министерството. Бројот на договорените 
партнерства ќе биде во зависност од расположивите буџет-
ски  средства , додека изборот на здруженијата  на кои ќе 
им биде  доверена социјалната функција, ќе биде на кон-
курс  со што ќе се обезбеди транспарентност. Исто така, по 
заокружувањето на законската регулатива (донесен е Пра-
вилник за  нормативите и стандардите за основање и започ-
нување со работа  на установите за социјална заштита за 
старите лица),ќе се преземат чекори за пререгистрација на 
одделни правни субјекти кои згрижуваат стари лица надвор 
од системот на социјална заштита.Ќе се настојува партнер-
ски однос за одредени работи од социјалната заштита да се 
изгради и со физички лица кои ги исполнуваат  пропиша-
ните   законски  услови. 

- Во почетокот на 2006 година министерството ќе 
направи измени и дополнување на Законот за семејс-
твото со цел примената на одделни одредби од овој за-
кон да бидат усогласени со потребите на практиката. 

 - Помош на внатрешно раселените семејства и 
на семејствата на бегалците од други држави.Покрај 
редовната грижа за внатрешно раселените лица, актив-
ностите  на министерството ќе бидат насочени на про-
грами со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица 
во местото на живеење, додека за бегалците од другите 
држави со признат статус на бегалец, ова министерство 
во соработка со Меѓуминистерското координативно те-
ло ќе преземе мерки за олеснување на процесот на ин-
теграција за овие лица. 

- Инспекциски надзор во социјалната заштита-
Во согласност со Заклчокот на Владата на Република 
Македонија за востановување на инспекциски надзор и 
создавањето на законски услови за отпочнување со ра-
бота на Сектор за инспекциски надзор во социјалната 
заштита, во 2006 година се очекува негово активно 
вклучување во надзорот над применувањето и спрове-
дувањето  на законските прописи со кои се уредени ра-
ботите од социјалната заштита, надзор над остварува-
ње на правата и исполнувањето на обврските на корис-
ниците на правата, исполнување на условите за врше-
ње на социјалната заштита и друго предвидено со зако-
нот. Од работата во инспекцискиот надзор се очекуваат 
позитивни  резултати особено во примената на законот 
во делот на паричните помошти.  

- Министерството за труд и социјална политика, ка-
ко редовна обврска ќе продолжи да се грижи за навре-
мена исплата на  социјалните помошти согласно закон-
ските прописи. 

 
Средствата за заштита на социјално загрозеното на-

селение  кои во Буџетот на Република Македонија за 
2006 година се утврдени  во износ од 2 657 000 000 де-
нари , на потпрограмата:  

41- Надоместоци по основ на права од социјална 
заштита, на ставката 471-Социјални надоместоци, ќе 
бидат распоредени за;  
а) Постојана парична помош - се исплаќа на лица-

та кои се неспособни за работа и неможат да остварат 
средства за егзистенција согласно други прописи. Во 
2006 година се очекува бројот на овие  корисници да 
изнесува 4 900 семејства, за што ќе бидат потребни 175 
000 000 денари;  
б) Социјална помош - се исплаќа на домаќинства 

во кои одделни членови се способни за работа, но се 
материјално необезбедени. 
Врз основа на одредбите во Одлуката за условите, 

критериумите, висината, начинот и постапката за утвр-
дување и остварување на правото на социјална парична 
помош во 2006 година се очекува да бидат опфатени 
околу 67 000 домаќинства. За исплатата на социјалната 
помош ќе бидат реализирани 1.670.000.000 денари;  
в) Паричен надоместок за помош и нега - се исп-

лаќа на лица кои не можат да ги вршат основните жи-
вотни потреби без помош од друго лице (лицето е не-
подвижно, потполно слепо, заболено од дистрофија 

или сродни мускулни или нервно мускулни заболува-
ња, церебрална и детска парализа) како и на лице со те-
шки и најтешки пречки во психичкиот развој над 26 го-
дишна возраст. За одделни категории на граѓани вове-
ден е имотен цензус како услов за стекнување со ова 
право и се очекува истото да го стекнат просечно околу 
21 000 на корисници. Потребните средства за задоволу-
вање на правото ќе изнесуваат 750.000.000 денари; 
г) Парична помош на лице кое до 18 години во-

зраст имало статус на дете без родители и родител-
ска грижа - со правото можат да се стекнат лицата со 
стекнат  статус на дете без родители и родителска гри-
жа, доколку по полнолетството се без средства за егзи-
стенција, односно се на редовно школување, се до на-
вршување на 26 годишна возраст. Од евиденцијата на 
овие лица во месно надлежните центри за социјална 
работа, се очекува нивниот број да изнесува околу  295 
лица, од кои 25 се на редовно школување. За оваа на-
мена ќе се реализираат  10 000 000 денари;   
д) Право на надоместок на плата за скратено работно 

време поради нега на хендикепирано дете - ова право кое 
е утврдено со Законот за социјална заштита и со Законот за 
работни односи, го остварува еден од родителите на хенди-
кепираното дете, доколку родителите се во работен однос. За 
задоволување на ова право во текот на 2006 година ќе се реа-
лизираат 3.500.000 денари; 
ѓ) Право на надоместок за трошоци за сместува-

ње и надоместок за згрижување на сместеното лице 
во згрижувачко семејство- ќе се исплатува на семејс-
твата кои  во семејството ќе згрижат лице, корисник на 
социјална заштита.Ова  право ќе го остварат околу 200 
семејства  кои ќе згрижат околу 340 лица, за што се 
очекува да се реализираат 24 000 000 денари;   
е) Еднократна парична помош и помош во нату-

ра - ова право можат да го остварат лица или семејства 
кои што се нашле во положба од социјален ризик зара-
ди претрпена природна непогода, епидемија, смрт, по-
долго лекување или друга социјална криза, како и за 
повремена помош на одделни биолошки семејства кои 
се грижат за  свои членови кои се лица со одреден сте-
пен на инвалидност. За ова право ќе се реализираат  22 
500.000 денари; и 

 ж) Издатоци за здравствени услуги  кои не се оп-
фатени во задолжителна здравствена заштита, сог-
ласно Законот за здравствено осигурување- овие 
трошоци ќе се исплаќаат по даден Наод и мислење за 
оценка на специфичните потреби на лицата со пречки, 
издаден од страна  на стручен орган. За покривање на 
овие издатоци ќе се реализираат 2 000 000 денари. 
Распределбата на финансиските средства наменети за 

социјални надоместоци по видови на права и обврски е на-
правена во согласност со расположивите средства во Буџе-
тот на Република Македонија за 2006 година со напомена 
дека овие средства нема да ги задоволат потребите на лица-
та кои се наоѓаат во социјален ризик.  

IV. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНА 
 ЗАШТИТА  

Програмата за остварување на социјалната заштита 
за 2006 година ќе се реализира со средства од Буџетот 
на Република Македонија за 2006 година и тоа преку 
остварување на следниве програми: 

2. Вонинституционална социјална заштита  за 
која се предвидени средства  во износ од 256 333 000 
денари и истите се распределени на следните  пот-
програми: 

21 Меѓуопштински центри за социјална работа- 
со износ од 199 565 000 денари наменети за плати и на-
доместоци за вработените, трошоци за функција - сто-
ки и услуги и за трансвери до невладини организации; 

22 Прифатилишта за бездомни лица и жртви на 
семејно насилство - со износ од 3 500 000 денари; 
Дневни центри за деца на улица, корисници на 

дроги и деца со пречки во развојот - со износ од 34 
268 000 денари; 
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Во рамки на оваа програма за реконструкција на об-
јекти и набавка на опрема обезбедени се средства во 
износ од 19 000 000 денари.  

 
3. Институционална социјална заштита за која 

се предвидени средства во износ од 163 721 000 дена-
ри (148 010 000 денари со Буџетот и 15 611 000 дена-
ри од други извори). Истите се распределени на 
следните потпрограми: 

31 Установи за згрижување на лица со пречки во  фи-
зичкиот и психичкиот развој - во износ од 78 279 000 
денари;   

32  Установи за згрижување деца без родители- 
во износ од 34 378 000 денари; 

33 Установи за згрижување на деца и младинци со 
воспитно социјални проблеми - во износ од 24 503 000 де-
нари и  

34  Домови за стари лица -  во инис од 21 000 000 
денари. 

4. Надоместоци и права во социјалната област - 
имајќи ги во вид  надлежностите кои произлегуваат од 
законските прописи за чија реализација е задолжена 
социјалната заштита преку мрежата на јавни установи 
и Секторот за социјална заштита во Министерството за 
труд и социјална политика , во рамки на  Програмата за 
остварување на социјалната заштита за 2006 година  се 
опфатени  само средствата за  следните потпрограми : 

41 - Надоместоци по основ на права од социјална 
заштита, во рамки на што се вкалкулирани средствата 
за: Социјални бенефиции, што се исплаќаат на граѓа-
ните кои се во социјален ризик , согласно законските 
прописи и изнесуваат - 2 657 000 000 денари  (за овие 
средства направена е распределба по видови на права 
согласно законските прописи), 20 000 000 денари, 
средства за оформување на евиденцијата и докумен-
тацијата на корисниците на социјална заштита, како и 
43 000 000 денари за правото на здравствена заштита 
на корисниците утврдени со закон; 

42 - Надоместоци на цивилни инвалиди од војна-
та и војничка помош  за кои, правата  се утврдени со 
посебни закони, обезбедени се средства во износ од   
30 000 000 денари; 

43 - Надоместоци по основ на права од детска за-
штита- во износ од 489 000 000 денари;( за овие средс-
тва ќе се изготви посебна програма); 

45 - Заштита на бегалци и азиланти- во вкупен 
износ од 96 250 000 денари и тоа за социјални надоме-
стоци за внатрешно раселените лица ( 91 000 000 ден. ) 
и за функционирање на прифатниот центар за лица - 
баратели на азил кој е во градба (4 250 000 ден.);  

47 - Подршка за развојот на Ромите - за реализа-
ција на донесените акциони планови -1 000 000 денари, 
буџетски средства и  21 700 000 денари, средства од 
други извори.  
Во рамки на расположивите средства од Буџетот на 

Република Македонија за 2006 година и Програмата за 
остварување на социјалната заштита за 2006 година, ќе 
се настојува да се  обезбеди  редовна исплата на соци-
јалната парична помош  со која на граѓаните им се 
обезбедува минимум на социјална сигурност. Исто та-
ка ќе се настојува да се подобрат условите за живот и 
работа на згрижените корисници во институционална-
та и вонинституционалната заштита, а истовремено ќе 
се настојува да се прошири бројот и видот на дневните 
центри како посоодветни форми на згрижување. Ќе се 
работи на натамошно зајакнување на капацитетите на 
центрите за социјална работа и другите установи, пре-
ку обука на стручните кадри. 

5. Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-
ње во ,,Службен весник на Република Македонија�. 

 
Бр. 19-191/1                         Претседател на Владата 

26 јануари 2006 година          на Република Македонија,  
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

166. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за 

забавните игри (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, издаде  

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

1. Лиценца за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги �ФЛАМИНГО� ДОО Скопје, за 
време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. �Крсте Мисирков� бр. 61 во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 
автомати за игри на среќа и 1електронски рулет. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и  

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка 

се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка 
на примачот: Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 

точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2 на оваа точка. 

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

биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точ-
ка 4, алинеја 1 и 2,  на оваа точка Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  

   Бр. 19-159/1                       Претседател на Владата      
26 јануари 2006 година          на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________  
167. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
26.01.2006 година, издаде   

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДОО-
ЕЛ Скопје, за време од 6 (шест) години. 
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2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. �Св. Климент Охридски� бб деловен објект 
Пасаж во Охрид. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 22 
автомати за игри на среќа и еден електронски рулет. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и  

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка 

се врши во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 

точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2 на оваа точка. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеја 1 и 2,  Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
   Бр. 19-157/1                       Претседател на Владата      

26 јануари 2006 година          на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
168. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 
година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 19-3149/1 ОД 25.08.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОTO ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛС-
ТВО И УСЛУГИ МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА  
НА УЛ. �БРАТСТВО И ЕДИНСТВО� ББ ВО ДЕБАР 

  
1. Во Лиценцата под бр. 19-3149/1 од 25.08.2005 годи-

на, издадена на Друштвотo за туризам, угостителство и ус-

луги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје, за постојано приреду-
вање на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точка-
та 3 бројот �15� се заменува со бројот �18�. 

2. Ова изменување на лиценцата се објавува во 
�Службен весник на Република Македонија�. 
     
       Бр. 19-177/1                       Претседател на Владата 
 26 јануари 2006 година         на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
 
169. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 
година, одобри 

 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 23-3925/1 ОД 08.11.2004 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ИГРИ НА 
СРЕЌА, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ �МАКТРИКС� УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ОХРИД 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ 
НАОЃА НА УЛ. �МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ�  

ББ ВО ОХРИД 
  

1. Во Лиценцата под бр. 19-3925/1 од 08.11.2004 го-
дина, издадена на Tрговското друштво за игри на сре-
ќа, производство, трговија и услуги �МАКТРИКС� 
увоз-извоз ДООЕЛ Oхрид, за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
по зборот �среќа� точката се брише и се додаваат збо-
ровите: �и еден електронски рулет�. 

2. Ова дополнување на лиценцата се објавува во 
�Службен весник на Република Македонија�. 
     
       Бр. 19-178/1                       Претседател на Владата 
 26 јануари 2006 година         на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
 

170. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 
година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БРОЈ 19-4786/1 ОД 22.12.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОTO ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ 
И УСЛУГИ �МАКОТЕН� ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 
СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) ШТО СЕ НАОЃА 
ВО ХОТЕЛСКИОТ КОМПЛЕКС �ФЛАМИНГО� ВО  
ГЕВГЕЛИЈА, ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БОГОРОДИЦА 

  
1. Во Лиценцата под бр. 19-4786/1 од 22.12.2005 годи-

на, издадена на Друштвотo за угостителство, туризам и ус-
луги �МАКОТЕН� ДООЕЛ Скопје, за постојано приреду-
вање на посебни игри на среќа во играчница (казино), во 
точката 3 бројот �13� треба да стои бројот �14�. 
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2. По точката 8 се додава нова точка 9 која гласи: �Уп-
латите и исплатите на добивките во играчницата ќе се вр-
ши во домашна и странска валута, со тоа што добивките 
се исплатуваат во странска валута само ако уплатата за 
учество во играта била извршена во странска валута�. 

 
3. Точката 9 станува точка 10. 
 
4. Ова изменување и дополнување на лиценцата се об-

јавува во �Службен весник на Република Македонија�. 
     
       Бр. 19-158/1                        Претседател на Владата 
 26 јануари 2006 година         на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 
�МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ - ЈАСМИН� 

171. 
Врз основа на членовите 1, 7 и 12 од Законот за ре-

публичките награди (�Службен весник на РМ� бр. 
40/87, 36/89, 82/99 и 33/03), Одборот за доделување на 
наградата �Мито Хаџи Василев - Јасмин�, на седницата 
одр ана на 6.12.2005 година, донесе ж

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА �МИТО ХАЏИ 
ВАСИЛЕВ - ЈАСМИН� ВО 2005 ГОДИНА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА  НА ПУБЛИЦИСТИКАТА  И 

НОВИНАРСТВОТО 
 
I. Наградата �Мито Хаџи Василев - Јасмин� , во об-

ласта на публцистиката и новинарството, за 2005 годи-
на, во областа на публицистиката, им се доделува на д-р 
Љутфи Туркеши, за книгата �Дебар низ векови� и на 
Јанко Николовски, за книгата �Европски медиумски 
стандарди�. 

 
II. Наградата �Мито Хаџи Василев - Јасмин�, во об-

ласта на публицистиката и новинарството, за 2005 го-
дина, во областа на новинарството, им се доделува на 
Стево Стаменов, за трудот �Интервјуа 2005� објавени 
на Македонското радио и на Бранко Ѓорѓевски, за акту-
елни и за текстови за Методија Шаторов - Шарло обја-
вен  во весникот �Дневник�.    и

 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 07-403/2                        Претседател на одборот, 

26 јануари 2006 година                    Зоран Иванов, с.р. 
             Скопје      

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
26.  
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње (,,Службен весник на Република Македонија", бр. 
29/2002, 85/2003, 40/2004 и 113/05), Управниот одбор 
на Агенцијата за супервизија на капитално финансира-
но пензиско осигурување, на седница одржана на 23 ја-
нуари 2006 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЛИКВИД-
НИ  СРЕДСТВА  КАЈ  ДРУШТВО З А УПРАВУВАЊЕ 

СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Друштвото за управување со пензиски фондови (во 

понатамошниот текст: друштвото) задолжително одр-
жува ликвидни средства во износ не помал од 10% од 
основачкиот капитал. 

  
Член 2 

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

 
Бр.  02-66/3                    Претседател 

23 јануари 2006 година            на Управниот одбор, 
          Скопје                д-р Ана Павловска Данева, с.р.  

__________ 
    
27. 
Врз основа на член 106 став (5) од Законот за за-

должително капитално финансирано пензиско оси-
гурување (,,Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004 и 113/2005 годи-
на), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување, 
на седница одржана на 23 јануари 2006 година, до-
несе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГРАНИЧУВАЊА НА ВЛОЖУВАЊАТА ВО 
ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ РАЗЛИЧНИ 
ОД ОГРАНИЧУВАЊАТА УТВРДЕНИ ВО ЧЛЕН 
107 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛ-
НО ФИНАНСИРАНО  ПЕНЗИСКО  ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Максималниот процент од вредноста на средствата 
на пензискиот фонд кои можат да се вложат во инстру-
ментите од членот 105 став (1) точки а) и в) од Зако-
нот:  

- за период од 23.01.2006 година до 23.02.2006 го-
дина изнесува 100%; 

- за период од 24.02.2006 година до 23.04.2006 го-
дина изнесува 80%; 

 
Член 2 

Максималниот процент од вредноста на средс-
твата на пензискиот фонд кои можат да се вложат 
во инструментите од членот 105 став (1) точка д) од 
Законот: 

- за период од 23.01.2006 година до 23.03.2006 го-
дина изнесува 100%; 

 
Член 3 

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

 
Бр.  02-66/5                       Претседател 

23 јануари 2006 година            на Управниот одбор, 
          Скопје                д-р Ана Павловска Данева, с.р.  
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Со ова неотпови
1. Во _________
2. Комплет во _
3. Во _________
 
Доказот за изв
 
Порачател: _

Место: _____

     
 

Во _________

   
 
   
 
 
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.slvesni
contact@slves
 ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ

 
1. База на прописи на целата важечка законска и подза-

конска регулатива од 1945 година до денес (околу 9000 пропи-
си, распоредени во 22 области и преку 64 подобласти), како и 
тековното издавање на службениот весник во дигитална форма. 

  

- За период од 12 месеци, за претплатниците на пе-
чатеното издание �Службен весник на РМ�: 
а) за над десет претплатнички  
акаунти��������4.880,00 денари по акаунт; 
б) од шест до десет претплатнички  
акаунти......................6.588,00 денари по акаунт; 
в) од еден до пет претплатнички  
акаунти......................8.540,00 денари по акаунт. 
- За период од 12 месеци, за оние кои не се претплатни-

ци на печатеното издание �Службен весник на РМ�: 
а) за над десет претплатнички  
акаунти......................9.760,00 денари по акаунт; 
б) од шест до десет претплатнички  
акаунти....................10.980,00 денари по акаунт; 
в) од еден до пет претплатнички  
акаунти....................12.200,00 денари по акаунт. 
- За период од 1 месец - 1.400,00 денари по претплат-

нички акаунт. 
 
 
 
 
2. CD-ROM изданија 
1) Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 

и 2005 година���....................�.4000,00 денари 
2) Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 

2004 и 2005 година......................1000,00 денари 
 
 
 
 
 
3. Регистарот на прописи на РМ е единствено комплет-

но издание во Републиката на сите прописи, со најбрзо-двоме-
сечно тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребару-
вање по азбучен и предметен регистар на законската и подза-
конската регулатива. При секое ажурирање претплатниците до-
биваат гратис додаток на збирка актуелни прописи. 
Секој нов претплатник со основната влошка добива и гра-

тис класер-кутија. 
Ц  ена........................................................3.700,00 денари. 

Цените се со пресметан ДДВ. 
 

             !            !      !            !    

 

П О Р
кливо ги порачуваме изданијата под реден
_________________ акаунти; 
_________________ примероци (2001 _____
_________________ примероци.  

ршена уплата и порачката ги испраќаме 

______________________________

____, ул. ___________________, бр

                     

, _______2006 година.                     (
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 А Ч К А 
 број: 

; 2002 _____; 2003 _____; 2004 _____ и 2005 _____ примероци); 

по пошта. 

_____________________________ 

. ______, тел./факс ____________ 

   Моб. _________________ 

           Потпис на порачателот 
М.П.)           ___________________ 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
 
 

 

. 29. Поштенски  фах 51. 
ник - Борис Тренески. 
. 

7. 

 изнесува 9.200,00 денари. 
ика Македонија� излегува по потреба.  
 
8798.   
на банка, АД - Скопје.  
ООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

 
 

 


