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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2423. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” број 78/15, 
106/15 и 153/15, Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.5.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВОДОС-
ТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на Акционерското друштво Водос-

топанство на Република Македонија во државна соп-
ственост Скопје, се даваат на трајно користење, без на-
доместок, недвижните ствари кои се наоѓаат на 
ул.„Славејко Арсов“ бб, Скопје,  на КП бр. 2424 во КО 
Центар 2, во сопственост на Република Македонија, и 
тоа: 

- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 1, кат ПО, број Л1, деловен простор со површина 
од 190 м2, запишан во Имотен лист бр.57540;  

- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 1, кат ПР, број Л1, деловен простор со површина 
од 62 м2, запишан во Имотен лист бр.57540; 

- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 1, кат ПР, број Л2, деловен простор со површина 
од 65 м2, запишан во Имотен лист бр.57540;  

- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 1, кат ПР, број Л3, деловен простор со површина 
од 156 м2, запишан во Имотен лист бр.57540;  

 - зграда 3, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 4, кат ПР, број 1, деловен простор со површина од 
70 м2, запишан во Имотен лист бр.57540;  

- зграда 3, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 4, кат ПР, број 3, деловен простор со површина од 
54 м2, запишан во Имотен лист бр.57540;  

- зграда 3, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 4, кат ПР, број 4, деловен простор со површина од 
70 м2, запишан во Имотен лист бр.57540; 

- зграда 2, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 1, кат ПО, број Г32, гаража со површина од 11 м2, 
запишан во Имотен лист бр.57540 

- зграда 2, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 1, кат ПО, број Г33, гаража со површина од 13 м2, 
запишана во Имотен лист бр.57540 и 

- зграда 2, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 1, кат ПО, број Г34, гаража со површина од 16 м2, 
запишана во Имотен лист бр.57540.  

  Стр. 
2433. Одлука за издавање кована пара за 

колекционерски цели........................... 7 
2434. Одлука за пуштање во оптек кова-

на пара за колекционерски цели ......... 7 
2435. Оглас од Советот на Јавните обви-

нители на Република Македонија ...... 8 
 Огласен дел....................................... 1-56 

 

 

 

- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 001, кат ПО2, број Л2, подрум со површина од 366 
м2, запишан во Имотен лист бр. 57889.  

- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 001, кат ПО1, број Г22, гаража со површина од 16 
м2, запишана во Имотен лист бр.57867;  

- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 001, кат ПО1 број Г24, гаража со површина од 13 
м2, запишана во Имотен лист бр.57867;  

- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 001, кат ПО1 број Г3, гаража со површина од 13 
м2, запишана во Имотен лист бр.57867;  

- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 001, кат ПО1 број Г56, гаража со површина од 20 
м2, запишана во Имотен лист бр.57867;   

- зграда 2, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 001, кат ПО1 број Г4, гаража со површина од 12 
м2, запишана во Имотен лист бр.57867 и 

- зграда 2, намена на зградата и други објекти Б4-6, 
влез 001, кат ПО2 број П1, подрум со површина од 379 
м2, запишан во Имотен лист бр.57867.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-3628/1 Заменик на претседателот 

11 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2424. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА СОРАБОТКА ПО-
МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

И ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Совет за соработка по-

меѓу Владата на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Владата) и граѓанскиот сектор (во ната-
мошниот текст: Совет), како советодавно тело на Вла-
дата за унапредување на соработката, дијалогот и пот-
тикнување на развојот на граѓанскиот сектор во Репуб-
лика Македонија. 
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Член 2 
(1) Советот ги врши следните работи: 
- го следи спроведувањето на Стратегијата за сора-

ботка на Владата со граѓанскиот сектор и Акцискиот 
план за спроведувањето на Стратегијата;  

- го поттикнува унапредувањето на соработката и 
градењето на партнерски односи на Владата и органите 
на државната управа со граѓанскиот сектор;  

- ја следи и анализира јавната политика која се од-
несува и/или влијае на граѓанскиот сектор; 

- иницира донесување на нови или изменување и 
дополнување на постојните прописи за унапредување 
на правната и институционалната рамка за делување на 
организациите; 

- дава мислење по предлози на закони, стратегии, 
програми и други правни акти кои се однесуваат или 
влијаат на развојот и на делувањето на граѓанскиот 
сектор; 

- ја следи и анализира вклученоста на организации-
те во процесот на креирање на јавната политика и дава 
препораки за нејзино унапредување; 

- дава предлози при планирањето на приоритетните 
области за финансирање на активности на организаци-
ите од Буџетот на Република Македонија, ги разгледу-
ва годишните извештаи на Владата и органите на 
државната управа за финансираните програми и проек-
ти на организациите и дава препораки и 

- усвојува годишен извештај за својата работа за 
претходната година, што го објавува на веб страницата 
на Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија - организациона единица за соработка со 
граѓанскиот сектор и го доставува до Владата за ин-
формирање. 

(2) Начинот на работа на Советот се уредува со де-
ловник за работа. 
 

Член 3 
(1) Советот е составен од 27 членови кои ги назна-

чува Владата. 
(2) 14 членови на Советот, Владата ги назначува од 

редот на вработените во органите на државната управа, 
со најмалку три години искуство во соодветната об-
ласт, на предлог од: 

- Министерството за правда; 
- Министерството за финансии; 
- Министерството за економија; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство; 
- Министерството за здравство; 
- Министерството за образование и наука; 
- Министерството за труд и социјална политика; 
- Министерството за локална самоуправа; 
- Министерството за култура; 
- Министерството за животна средина и просторно 

планирање; 
- Министерството за информатичко општество и 

администрација; 
- Секретаријатот за европски прашања; 
- Секретаријатот за спроведување на Рамковниот 

договор и 
- Агенцијата за млади и спорт. 
(3) 13 членови на Советот, Владата ги назначува на 

предлог на организациите регистрирани согласно Зако-
нот за здруженија и фондации, преку јавен повик, од 
следните области: 

- развој на граѓанскиот сектор; 
- демократија и владеење на правото; 
- промоција и заштита на човековите права и анти-

дискриминација; 
- економски и одржлив развој; 
- наука, образование и доживотно учење; 
- активизам на младите; 

- социјална заштита и заштита на деца; 
- заштита на маргинализираните лица и родова ед-

наквост; 
- заштита на здравјето и унапредување на квалите-

тот на живеењето; 
- земјоделство и рурален развој; 
- култура; 
- медиуми и информатичко општество; 
- заштита на животната средина. 
(4) Советот, на првата седница, определува претсе-

дател на Советот од редот на членовите од ставот (3) 
на овој член и заменик на претседателот од редот на 
членовите од ставот (2) на овој член, кој го заменува 
претседателот во случај на негова спреченост или от-
сутност. 

(5) Членовите на Советот се назначуваат за период 
од три години. 

 
Член 4 

Предлозите за членови на Советот од органите на 
државната управа се доставуваат во писмена форма, по 
претходно барање од Генералниот секретаријат на Вла-
дата на Република Македонија. 

 
Член 5 

(1) Секоја организација може да предложи еден 
кандидат за член на Советот во само една од областите 
на дејствување од член 3 став (3) на оваа одлука ако: 

- се регистрирани согласно одредбите на Законот за 
здруженија и фондации најмалку три години пред обја-
вувањето на јавниот повик; 

- во статутот имаат утврдено дејности и цели во об-
ласта на дејствување од член 3 став (3) на оваа одлука 
за која предлагаат кандидат; 

- работењето и дејствувањето е насочено кон поши-
роката јавност и кон интересите на заедницата; 

- располагаат со организациски, технички и човеч-
ки капацитети за координација и застапување на орга-
низациите кои се пријавуваат да ги претставуваат; 

- во последните две години, во областа на дејству-
вање од член 3 став (3) на оваа одлука за која предлага-
ат кандидат, учествувале во работни групи за изработ-
ка на закони/стратегии или реализирале еден или пове-
ќе проекти во соработка со други организации или со 
органи на државната управа или организирале коорди-
нативни активности за организациите. 

(2) Кандидатите за членови на Советот предложени 
од организациите треба да ги исполнуваат следните ус-
лови: 

- да поседуваат најмалку три години работно или 
волонтерско искуство во граѓанскиот сектор во областа 
од член 3 став (3) на оваа одлука за која се предлагаат 
како кандидат; 

- да имаат експертиза по прашања од граѓанскиот 
сектор во областа на дејствување од член 3 став (3) на 
оваа одлука за која се предлагаат како кандидат (број 
на спроведени проекти како експерти, објавени публи-
кации, учество во работни групи, мрежи или платфор-
ми и сл.). 

 
Член 6 

(1) Јавниот повик за избор на членови на Советот 
од организациите го објавува Генералниот секретари-
јат на Владата на Република Македонија – организаци-
она единица за соработка со граѓанскиот сектор во 
средствата за јавно информирање и на својата веб стра-
ница. 

(2) Јавниот повик за избор на членови на Советот 
од организациите трае 15 дена. 

(3) Пријавите за избор на членови, организациите 
ги доставуваат во писмена форма, кон која прилагаат: 
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- копие од тековна состојба од уписот во регистарот 
на други правни лица за регистрација на организаци-
јата;  

- копие од статутот; 
- копие од завршната сметка (биланс на состојба и 

биланс на успех) за претходната година или изјава дос-
тавена до Централниот регистар дека во претходната 
година имале приход помал од 2.500 евра во денарска 
противвредност според курсот на Народна банка Ре-
публика Македонија; 

- уверение за платени даноци издадено од даночни-
те органи; 

- годишен извештај со референтна листа на актив-
ности на организацијата во последните три години; 

- биографија на кандидатот со референтна листа на 
активности од областа на граѓанскиот сектор; 

- мотивациско писмо од кандидатот со план за зас-
тапување, координација и комуникацијана граѓанскиот 
сектор во областа за која се предлага. 

 
Член 7 

(1) Најдоцна осум дена од  завршувањето на јавни-
от повик, Генералниот секретаријат на Владата на Ре-
публика Македонија – организациона единица за сора-
ботка со граѓанскиот сектор изготвува извештај за бро-
јот на пријавени организации со кандидати кои ги ис-
полнуваат условите од јавниот повик во секоја од об-
ластите на дејствување од член 3 став (3) на оваа од-
лука. 

(2) Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-
лика Македонија – организациона единица за соработ-
ка со граѓанскиот сектор извештајот од ставот (1) на 
овој член со придружните документи го објавува на 
својата веб страница, со повик до организациите да го 
дадат својот глас само за еден од кандидатите во облас-
та на нивното дејствување. 

(3) Најдоцна  15 дена од објавувањето на повикот за 
гласање, организациите по пошта или преку електрон-
ска пошта го доставуваат својот глас само за еден кан-
дидат во областа во која дејствува организацијата. Ор-
ганизациите не гласаат за кандидатот од нивната орга-
низација. 

(4) Секоја активна организација регистрирана во 
Централниот регистар на Република Македонија може 
да гласа за само еден кандидат во една област. 

(5) Најдоцна осум дена по завршувањето на гласа-
њето од ставот (3) на овој член, Генералниот секрета-
ријат на Владата на Република Македонија – организа-
циона единица за соработка со граѓанскиот сектор из-
готвува листа на кандидати според бројот на добиени 
гласови за секоја од областите на дејствување од член 
3 став (3) на оваа одлука.  

(6) Листата на кандидати од ставот (5) на овој член 
Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија – организациона единица за соработка со 
граѓанскиот сектор ја објавува на својата веб страница.  

(7) Доколку за некоја од областите на дејствување 
од член 3 став (3) на оваа одлука не се пријават канди-
дати или ниту еден од пријавените кандидати не ги ис-
полнува условите пропишани со оваа одлука, Генерал-
ниот секретаријат на Владата на Република Македони-
ја – организациона единица за соработка со граѓански-
от сектор повторно распишува јавен повик за избор на 
член на Советот од  организациите само за таа област 
на дејствување. 

(8) Во случај кога има два или повеќе прворангира-
ни кандидати, гласањето ќе се повтори само во таа об-
ласт најдоцна 15 дена од објавувањето на Листата на 
кандидати. 

Член 8 
Генералниот секретаријат на Владата на Република 

Македонија предложените кандидати од органите на 
државната управа и листата на кандидати од организа-
циите со најголем број на гласови по областите на деј-
ствување од член 3 став (3) на оваа одлука, ги доставу-
ва до Владата, за назначување на членовите на Сове-
тот. 

 
Член 9 

(1) Членувањето во Советот престанува поради: 
- лично барање; 
- неоправдано отсуство од седниците на Советот 

подолго од шест месеци или две последователни сед-
ници; 

- работење спротивно на одредбите од Законот за 
здруженија и фондации и од деловникот за работа на 
Советот; 

- поради истек на времето за кое се назначени. 
(2) На членовите на Советот предложени од органи-

те на државната управа, покрај основите од ставот (1) 
на овој член, членувањето во Советот им престанува и 
ако им престанал статусот на вработен или ако наста-
нат промени во работните задачи на вработениот во ор-
ганот од кој се предложени. 

(3) Ако на член на Советот од редот на организаци-
ите му престане членувањето во Советот според еден 
од условите утврдени во став (1) алинеи 1, 2 и 3 на овој 
член, се објавува нов јавен повик за избор на член за 
остатокот од времето на назначување за член на Сове-
тот. 
 

Член 10 
На предлог на претседателот на Советот во работа-

та на Советот, може да учествуваат и стручни лица од 
определени области, заради давање мислења по праша-
њата што се на дневен ред на седницата. 
 

Член 11 
(1) Административно-техничките работи на Сове-

тот ги врши Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Македонија. 

(2) Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-
лика Македонија – организациона единица за соработ-
ка со граѓанскиот сектор: 

- ги подготвува седниците на Советот; 
- подготвува годишен извештај за работа на Сове-

тот за претходната година; 
- одржува електронска база на податоци за работата 

на Советот; 
- врши и други работи утврдени со оваа одлука и 

деловникот за работа на Советот. 
 

Член 12 
Членовите на Советот учествуваат во работата на 

Советот без надомест. 
 

Член 13 
Членовите на Советот се назначуваат најдоцна три 

месеци од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 
 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-4053/1 Заменик на претседателот 

17 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2425. 
Врз основа на член 18 став (1)  од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.5.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО  КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНИОТ СУД 

СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Основниот суд Скопје I – Скопје 

се дава на времено користење, без надомест, недвижна 
ствар – сала во зграда бр. 3, влез 1, кат 1, број 1, намена 
ДП, со површина од 238,81м² од вкупно 781 м

2
, која се 

наоѓа на ул. „Првомајска“ во  Скопје, на КП бр. 8887/1, 
КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 106130, 
број на зграда 3, сопственост на Република Македо-
нија, за период од шест месеци од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 
 

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

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

 
Бр. 42-4278/1 Заменик на претседателот 

17 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2426. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска 
со член 5 од Законот за основање на Универзитет „Мај-
ка Тереза“ во Скопје („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 226/15), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 18.5.2016 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА 
ФАКУЛТЕТ  ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕК-
ТУРА ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА  

ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ 
 
1. За претседател и членови на Матичната комисија 

за вршење на подготовките за почеток со работа на Фа-
култет за градежништво и архитектура во состав на 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, се именуваат: 

а) за претседател 
- д-р Катарина Давалиева; 
б) за членови: 
- д-р Аслан Билали; 
- д-р Андреас Грос. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 42-4309/1 Заменик на претседателот 

18 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2427. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 
51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 
20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска со член 5 
од Законот за основање на Универзитет „Мајка Тереза“ во 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
226/15), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18.5.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА 
ФАКУЛТЕТ  ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ ВО 
СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“  

ВО СКОПЈЕ 
 
1. За претседател и членови на Матичната комисија 

за вршење на подготовките за почеток со работа на Фа-
култет за информатички науки во состав на Универзи-
тетот „Мајка Тереза“ во Скопје, се именуваат: 

а) за претседател 
- д-р Агни Дика; 
б) за членови: 
- д-р Али Шариќ Имран; 
- д-р Горан Велинов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 42-4309/2 Заменик на претседателот 

18 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2428. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска со 
член 5 од Законот за основање на Универзитет „Мајка 
Тереза“ во Скопје („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 226/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18.5.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА 
ФАКУЛТЕТ  ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ ВО СОСТАВ  

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО 
СКОПЈЕ 

 
1. За претседател и членови на Матичната комисија 

за вршење на подготовките за почеток со работа на Фа-
култет за технички науки во состав на Универзитетот 
„Мајка Тереза“ во Скопје, се именуваат: 

а) за претседател 
- д-р Денис Фарингтон; 
б) за членови: 
- д-р Атанас Кочов; 
- д-р Арѓент Рамадани. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 42-4309/3 Заменик на претседателот 

18 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2429. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска со 
член 5 од Законот за основање на Универзитет „Мајка 
Тереза“ во Скопје („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 226/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18.5.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА 
ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ ВО СОС-
ТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“  

ВО СКОПЈЕ 
 
1. За претседател и членови на Матичната комисија 

за вршење на подготовките за почеток со работа на Фа-
култет за технолошки науки во состав на Универзите-
тот „Мајка Тереза“ во Скопје, се именуваат: 

 а) за претседател 
- д-р Муртезан Исмаили; 
б) за членови: 
- д-р Александар Климовски; 
- д-р Андреас Сшоненберг. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 42-4309/4 Заменик на претседателот 

18 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2430. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска со 
член 5 од Законот за основање на Универзитет „Мајка 
Тереза“ во Скопје („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 226/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18.5.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА 
ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ ВО СОС-
ТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО  

СКОПЈЕ 
 
1. За претседател и членови на Матичната комисија 

за вршење на подготовките за почеток со работа на Фа-
култет за социјални науки во состав на Универзитетот 
„Мајка Тереза“ во Скопје, се именуваат: 

а) за претседател 
- д-р Мируше Хоџа; 
б) за членови: 
- д-р Отмар Хол; 
- д-р Лена Дамевска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 42-4309/5 Заменик на претседателот 

18 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2431. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска 
со член 3 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за основање на Државен универзитет во Тето-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
226/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 18.5.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА 
ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ  ВО СОСТАВ НА  

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО 
 
1. За претседател и членови на Матичната комисија 

за вршење на подготовките за почеток со работа на Пе-
дагошкиот факултет во состав на Универзитетот во Те-
тово, се именуваат: 

а) за претседател 
- д-р Агим Селмани; 
б) за членови: 
- д-р Светлана Пандиловска; 
- д-р Ардита Цека; 
- д-р Миќереме Руси; 
- д-р Татјана Атанасова Пачемска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 42-4310/1 Заменик на претседателот 

18 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2432. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска 
со член 3 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за основање на Државен универзитет во Тето-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
226/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 18.5.2016 година, донесе 



19 мај 2016  Бр. 98 - Стр. 7 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И БИОТЕХ-
НОЛОГИЈА ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  

ВО ТЕТОВО 
 
1. За претседател и членови на Матичната комисија 

за вршење на подготовките за почеток со работа на Фа-
култетот за земјоделство и биотехнологија во состав на 
Универзитетот во Тетово, се именуваат: 

а) за претседател 
- д-р Џезаир Идризи; 
б) за членови: 
- д-р Џабир Абдулахи; 
- д-р Мирије Елези; 
- д-р Владимир Џабирски; 
- д-р Арсен Јаневски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 42-4310/2 Заменик на претседателот 

18 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2433. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од 
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, 
содржината и располагањето со кованите пари за ко-
лекционерски цели („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка 
на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА  
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Икони на Пресвета Богоро-
дица“, со име „Владимирска“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (се-
думилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели „Владимирска“, изработени од сребро Ag925, со 
тежина на среброто од 31,1 г, чистота на среброто од 
28,77 г и во форма на правоаголник со димензии 30 х 
45 мм.   

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- на аверсот, во централниот дел е претставен при-
каз од Благовештението, врз основа на слика од маке-
донската црква којашто се наоѓа во селото Старo Наго-
ричане (од 1313 до 1318 г.). Во горниот дел е прикажа-
но името на издавачот на монетата - Република Маке-
донија (на македонски јазик) и грбот на Република Ма-
кедонија. Под грбот е прикажана годината на издавање 
на монетата – „2016“. Во долниот дел од аверсот е при-
кажана номиналната вредност – „100 денари“ и ознака-
та „Ag925“, како и тежината на монетата – „31,1 г“. 

- на реверсот, во централниот дел е прикажан пор-
трет на Пресвета Богородица Владимирска, врз основа 
на делата на Строгановската школа за иконопис (Ру-
сија, крај на XVI век). Украсите околу централната 
слика, огледалната основа, ѕвездите на облеката и оре-
олите на Богородица и на детето Исус се позлатени. На 
долниот дел од монетата е претставен натписот „Вла-
димирска“ на македонски јазик.  

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-
личината на кованата парa за колекционерски цели ко-
јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-
риторијата на Република Македонија и на територијата 
на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-1/2016 на Народна банка на 
18 мај 2016 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

2434. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот, 
постапката за издавање, формата, содржината и распо-
лагањето со кованите пари за колекционерски цели 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА  
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели од серијата „Икони на Пресвета 
Богородица“, со име „Владимирска“, со белезите ут-
врдени во Одлуката за издавање кована пара за колек-
ционерски цели О бр.02-15/VI-1/2016 од 18 мај 2016 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/16). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-
њето на Одлуката за пуштање во оптек кована пара за 
колекционерски цели О бр.02-15/VI-2/2016 од 18 мај 
2016 година во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-2/2016 на Народна банка на 
18 мај 2016 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2435. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 9 и член 36 став 1 од Законот 
за Советот на Јавните обвинители на Република Маке-
донија („Службен весник РМ“ бр.150/07), член 19 став 
1 и член 44 став 6 од Законот за јавното обвинителство 
(„Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува                    
 

О Г Л А С 
за избор на 

 
I 

1. Три  јавни  обвинители  за времено упатување во 
Основното јавно обвинителство за гонење на  органи-
зиран криминал и корупција – Скопје најмногу до 6 
(шест) месеци. 

                                             
Кандидатите за избор на јавни обвинители освен 

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

I. Кандидатите за избор на јавни обвинители во 
Основно јавно обвинителство за гонење на организи-
ран криминал и корупција – Скопје треба да ги испол-
ни условите предвидени во член 19 став 1 и член 44 
став 6 од  Законот за јавно обвинителство („Сл. весник 
на РМ“ број150/07). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање), доказ за работен 
стаж, диплома или уверение за завршен Правен фа-
култет и потврда за положен правосуден испит во 
оригинал или заверена фотокопија на нотар, треба пот-
ребните документи да ги достават до Советот на јавни-
те обвинители на Република Македонија ул Кеј "Дими-
тар Влахов" бр. 4 во рок од 5 дена од објавувањето во 
„Службен весник на РМ“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  
Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот се-

кој работен ден.                                                            
    

Бр. 08-131/1 Совет на Јавните обвинители 
16 мај 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Петар Аневски, с.р. 
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