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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
615. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија     („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 55/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2013 
година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ ПРЕКУ СУКЦЕСИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН ИНСТРУМЕН-
ТОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСТА-
ВОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА  

НА ТРУДОТ, 1986 
 
1. Република Македонија да пристапи преку сукце-

сија на Инструментот за измена и дополнување на 
Уставот на Меѓународната организација на трудот,   
усвоен  во Женева во 1986 година. 

2. Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти   да ја спроведе оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41 – 98/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

616. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 22.01.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ПРЕСЕАНС ЛИСТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА 
ЈАВНИ ФУНКЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на Пресеанс листа на 
носителите на јавни функции во Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“  бр. 
90/04, 67/05 и 67/07), членот 2 се менува и гласи: 

„Пресеанс листата од член 1 од оваа одлука ги оп-
фаќа следните носители на јавни функции:  

1. Претседател на Република Македонија 
2. Претседател на Собранието на Република Маке-

донија 
3. Претседател на Владата на Република Македони-

ја 
4. Судиите на Уставниот суд на Република Македо-

нија 
5. Поранешни претседатели на Република Македо-

нија 
6. Претседател на Врховниот суд на Република Ма-

кедонија 
7. Претседател на Судски совет на Република Маке-

донија  
8. Јавен обвинител на Република Македонија 
9. Претседател на Совет на јавни обвинители на Ре-

публика Македонија 
10. Народен правобранител на Република Македо-

нија 
11. Потпретседатели на Собранието на Република 

Македонија (пресеанс според бројот на пратениците на 
политичката партија на која припаѓа потпретседателот) 

12. Заменици претседатели на Владата на Републи-
ка Македонија (пресеанс според редослед во Владата 
на Република Македонија) 

13. Министри во Владата на Република Македони-
ја: 

- Министер за надворешни работи, 
- Министер за одбрана, 
- Министер за внатрешни работи, 
- Министер за правда, 
- Министер за финансии, 
- Министер за економија, 
- Министер за земјоделство, шумарство и  водосто-

панство, 
- Министер за здравство, 
- Министер за образование и наука, 
- Министер за труд и социјална политика, 
- Министер за локална самоуправа, 
- Министер за култура, 
- Министер за транспорт и врски, 
- Министер за животна средина и просторно плани-

рање, 
- Министер за информатичко општество и админи-

страција, 
- Министер без ресор 
14. Гувернер на Народна банка на Република Маке-

донија 
15. Лидери на политички партии застапени во Со-

бранието на Република Македонија 
16. Началник на Генералштаб на Aрмијата на Ре-

публика Македонија  
17. Народни херои 
18. Поранешни претседатели на Собранието на Ре-

публика Македонија 
19. Поранешни претседатели на Владата на Репуб-

лика Македонија 
20. Поранешен претседател на Генералното собра-

ние на ООН 
21. Претседател на МАНУ 
22. Поглавари на верските заедници во Република 

Македонија 
23. Државен правобранител на Република Македо-

нија 
24. Градоначалник на град Скопје   
25. Координатори на пратеничките групи во Собра-

нието на Република Македонија (пресеанс според бро-
јот на пратениците на политичката партија на која при-
паѓа координаторот) 

26. Претседатели на комисии во Собранието на Ре-
публика Македонија (пресеанс според бројот на прате-
ниците на политичката партија на која припаѓа претсе-
дателот) 

27. Претседатели на делегации на Собранието на 
Република Македонија во меѓународни организации 
(пресеанс според бројот на пратениците на политичка-
та партија на која припаѓа претседателот) 

28. Пратеници во Собранието на Република Маке-
донија (пресеанс според бројот на пратениците на по-
литичката партија на која припаѓа пратеникот) 

29. Амбасадори на Република Македонија во 
странство 

30. Заменици министри во министерствата на Вла-
дата на Република Македонија 

31. Претседател на Државна изборна комисија 
32. Претседател на Комисија за односи со верските 

заедници и религиозни групи 
33. Ректори на универзитети 
34. Генерален секретар на Собрание на Република 

Македонија 
35. Генерален секретар на Кабинетот на Претседа-

телот на Република Македонија 
36. Генерален секретар на Владата на Република 

Македонија 
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37. Државни секретари во министерствата во Вла-
дата на Република Македонија 

38. Секретар на Секретаријатот за законодавство 
39. Директори на агенции и заводи именувани од 

страна на Собранието на Република Македонија 
40. Директори на агенции и заводи именувани од 

страна на Владата на Република Македонија 
41. Директор на Државен архив на Република Маке-

донија 
42. Генерални секретари на органите каде истите се 

именуваат 
43. Директори на управи во состав на министерс-

твата во Владата на Република Македонија 
44. Директори на бироа  во состав на министерства-

та во Владата на Република Македонија 
45. Директори на дирекции  
46. Претседател на Советот за радиодифузија 
47. Државни советници во министерствата во Вла-

дата на Република Македонија.“  
Член 2 

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

 
Бр. 41 – 159/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

617. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12) Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.01.2013 година, до-
несе  

О Д Л У К A 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

Член 1 
Co оваа одлука се запишува право на сопственост 

во корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите, на недвиж-
ни ствари кои се наоѓаат во Скопје на бул.Крсте Ми-
сирков бб на КП.бр.8887/1 КО Центар 1, и тоа: 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
По-2, намена на посебен дел од зграда ДП, во површи-
на од 423 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
По-2, намена на посебен дел од зграда ПП, во површи-
на од 49 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
По-1, намена на посебен дел од зграда ДП, во површи-
на од 2596 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
По-1, намена на посебен дел од зграда ПП, во површи-
на од 59 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
Приз, намена на посебен дел од зграда ДП, во површи-
на од 1288 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
Приз, намена на посебен дел од зграда ПП, во површи-
на од 148 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к1, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина 
од 1199 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к1, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина 
од 774 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к2, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина 
од 1096 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к2, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина 
од 612 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к3, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина 
од 1009 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к3, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина 
од 511 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к4, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина 
од 395 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к4, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина 
од 119 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к5, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина 
од 434 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к5, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина 
од 96 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к6, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина 
од 391 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к6, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина 
од 119 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к7, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина 
од 399 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к7, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина 
од 119 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к8, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина 
од 399 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к8, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина 
од 119 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к9, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина 
од 414 м2, 

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат 
к9, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина 
од 106 м2.  

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".  

Бр. 41 – 167/1 Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
618. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) и член 17 став 2 од Законот 
за територијална организација на локалната самоупра-
ва во Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.55/04, 90/08 и 12/05), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.1.2013 година, донесе 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 5 
 
 

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТИТЕ НА 

ОПШТИНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на бројот на членовите на советите на општините во Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија" бр.57/04), во член 1 став 1 под а) точка 14 бројот „ 19" се замену-
ва со бројот „23". 

Точките 40, 45, 48 и 62 се бришат. 
Точките 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 7б, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 и 84, стануваат точки 40, 41, 42 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
       Бр. 41 – 225/1                                                     Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                    на Владата на Република 
           Скопје                                                 Македонија, 

                                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

619. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ФИНАНСИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 
 
 
 



 Стр. 6 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 7 
 
 



 Стр. 8 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 9 
 
 



 Стр. 10 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 11 
 
 



 Стр. 12 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 13 
 
 



 Стр. 14 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 15 
 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за финансии. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за финансии со кој се уредуваат правата и обвр-

ските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

         Бр. 41-378/1                                                                                                                         Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                                         на Владата на Република 
            Скопје                                                                                                                             Македонија, 

                                                                                                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

620. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 



 Стр. 16 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 17 
 
 



 Стр. 18 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 19 
 
 



 Стр. 20 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 21 
 
 



 Стр. 22 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 23 
 
 



 Стр. 24 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 25 
 
 



 Стр. 26 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за животна средина и просторно планирање. 
 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со министерот за животна средина и просторно планирање со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-
ристење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 41-378/2                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

621. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на, 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 27 
 
 
 

 



 Стр. 28 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 29 
 
 



 Стр. 30 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 31 
 
 



 Стр. 32 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 33 
 
 



 Стр. 34 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 35 
 
 



 Стр. 36 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 37 
 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користе-
ње. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
       Бр. 41-378/3                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

622. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на, 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ЗДРАВСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 



 Стр. 38 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 39 
 
 



 Стр. 40 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 41 
 
 



 Стр. 42 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 43 
 
 



 Стр. 44 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 45 
 
 



 Стр. 46 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 47 
 
 



 Стр. 48 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство-

то за здравство. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за здравство со кој се уредуваат правата и обвр-

ските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр. 41-378/4                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

623. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 49 
 
 
 



 Стр. 50 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 51 
 
 



 Стр. 52 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 53 
 
 



 Стр. 54 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 55 
 
 



 Стр. 56 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 57 
 
 



 Стр. 58 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 59 
 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за внатрешни работи. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата 

и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр. 41-378/5                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

624. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 



 Стр. 60 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 61 
 
 



 Стр. 62 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 63 
 
 



 Стр. 64 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 65 
 
 



 Стр. 66 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 67 
 
 



 Стр. 68 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 69 
 
 



 Стр. 70 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за труд и социјална политика. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за труд и социјална политика со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр. 41-378/6                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

625. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 71 
 
 
 

 



 Стр. 72 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 73 
 
 



 Стр. 74 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 75 
 
 



 Стр. 76 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 77 
 
 



 Стр. 78 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 79 
 
 



 Стр. 80 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 81 
 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за транспорт и врски. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за транспорт и врски со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари од член  1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр. 41-378/7                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

626. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ПРАВДА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 



 Стр. 82 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 83 
 
 



 Стр. 84 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 85 
 
 



 Стр. 86 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 87 
 
 



 Стр. 88 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 89 
 
 



 Стр. 90 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 91 
 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за правда. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за правда со кој се уредуваат правата и обврските 

за движните ствари од член  1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр. 41-378/8                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

627. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 



 Стр. 92 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 93 
 
 



 Стр. 94 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 95 
 
 



 Стр. 96 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 97 
 
 



 Стр. 98 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 99 
 
 



 Стр. 100 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 101 
 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за одбрана. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за одбрана со кој се уредуваат правата и обврски-

те за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр. 41-378/9                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

__________ 
628. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 



 Стр. 102 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 103 
 
 



 Стр. 104 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 105 
 
 



 Стр. 106 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 107 
 
 



 Стр. 108 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 109 
 
 



 Стр. 110 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 111 
 
 



 Стр. 112 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 113 
 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за образование и наука. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за образование и наука со кој се уредуваат правата 

и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”. 
 

       Бр. 41-378/10                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

629. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 



 Стр. 114 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 115 
 
 



 Стр. 116 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 117 
 
 



 Стр. 118 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 119 
 
 



 Стр. 120 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 121 
 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за надворешни работи. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за надворешни работи со кој се уредуваат правата 

и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр. 41-378/11                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

630. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 



 Стр. 122 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 123 
 
 



 Стр. 124 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 125 
 
 



 Стр. 126 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 127 
 
 



 Стр. 128 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 129 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за локална самоуправа. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за локална самоуправа со кој се уредуваат права-

та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр. 41-378/12                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

631. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 



 Стр. 130 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 131 
 
 



 Стр. 132 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 133 
 
 



 Стр. 134 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 135 
 
 



 Стр. 136 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 137 
 
 



 Стр. 138 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 139 
 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за информатичко општество и администрација. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-
ристење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 41-378/13                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

632. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 50/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ЕКОНОМИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 



 Стр. 140 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 141 
 
 



 Стр. 142 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 143 
 
 



 Стр. 144 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 145 
 
 



 Стр. 146 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 147 
 
 



 Стр. 148 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за економија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за економија со кој се уредуваат правата и обвр-

ските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр. 41-378/14                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

633. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005,150/2007,35/2011 и 166/2012),Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.01.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 149 
 
 
 

 



 Стр. 150 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 151 
 
 
 



 Стр. 152 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 153 
 
 
 



 Стр. 154 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 155 
 
 
 



 Стр. 156 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 157 
 
 
 



 Стр. 158 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 159 
 
 



 Стр. 160 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Кабинетот на 

Претседателот на Република Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Претседателот на Република Маке-

донија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 41-378/15                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

634. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005,150/2007,35/2011 и 166/2012),Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 161 
 
 

 



 Стр. 162 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 163 
 
 
 



 Стр. 164 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 165 
 
 



 Стр. 166 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 167 
 
 



 Стр. 168 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 169 
 
 



 Стр. 170 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 171 
 
 



 Стр. 172 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата на Со-

бранието на Република Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Собранието на Република Македо-

нија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 41-378/16                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

635. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005,150/2007,35/2011 и 166/2012),Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  22.01.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 173 
 
 



 Стр. 174 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 175 
 
 



 Стр. 176 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 177 
 
 



 Стр. 178 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 179 
 
 
 



 Стр. 180 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 181 
 
 



 Стр. 182 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 183 
 
 



 Стр. 184 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот Се-

кретаријат на Владата на Република Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република Македонија 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр. 41-378/17                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

636. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 185 
 
 



 Стр. 186 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 187 
 
 



 Стр. 188 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 189 
 
 



 Стр. 190 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 191 
 
 
 



 Стр. 192 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 193 
 
 



 Стр. 194 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 195 
 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот се-

кретаријат на Владата на Република Македонија, а за потребите на Канцеларијата на претседателот на Влада-
та на Република Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република Македонија 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 41-378/18                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

637. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 



 Стр. 196 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 197 
 
 



 Стр. 198 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 199 
 
 



 Стр. 200 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 201 
 
 



 Стр. 202 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 203 
 
 



 Стр. 204 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 205 
 
 



 Стр. 206 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот 

за спроведување на Рамковниот договор. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Маке-

донија задолжен за спроведување на Рамковниот договор со кој се уредуваат правата и обврските за движни-
те ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 41-378/20                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

638. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 
ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 207 
 
 



 Стр. 208 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 209 
 
 



 Стр. 210 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 211 
 
 



 Стр. 212 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 213 
 
 



 Стр. 214 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 215 
 
 



 Стр. 216 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 217 
 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за 

европски прашања. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македо-

нија задолжен за европски прашања со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр. 41-378/19                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

639. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 
 



 Стр. 218 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 219 
 
 



 Стр. 220 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 221 
 
 



 Стр. 222 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 223 
 
 



 Стр. 224 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 225 
 
 



 Стр. 226 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за 

законодавство на Владата на Република Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со секретарот на Секретаријатот за законодавство со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр.41-378/21 Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 227 
 
 

640. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007,35/2011 и 166/2012),Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  22.01.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

 
 



 Стр. 228 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 229 
 
 



 Стр. 230 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 231 
 
 



 Стр. 232 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 233 
 
 



 Стр. 234 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 235 
 
 



 Стр. 236 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 237 
 
 



 Стр. 238 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 239 
 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Комисијата за 

односи со верските заедници и религиозни групи. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Комисијата за односи со верските заедници и 

религиозни групи со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се 
даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 41-378/22                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

641. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005,150/2007,35/2011 и 166/2012),Владата на Република 
Македонија,на седницата, одржана на 22.01.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 



 Стр. 240 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 241 
 
 



 Стр. 242 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 243 
 
 



 Стр. 244 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 245 
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за образование и наука - Биро за развој на образованието. 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со директорот на Бирото за развој на образованието, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користе-
ње. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 41-378/23                                                                                                               Заменик на претседателот 
22 јануари 2013 година                                                                                                               на Владата на Република 
           Скопје                                                                                                               Македонија, 

                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

642. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005,150/2007,35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2013 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Агенцијата за исе-
леништво. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-
кторот на Агенцијата за иселеништво, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 
од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-378/24 Заменик на претседателот 

22 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________   

643. 
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-

на (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 29.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО  
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „JCET – 2013“ 

 
1.Се одобрува влегување и престојување на стран-

ски вооружени сили – 10 припадници на специјалните 
сили на Соединетите Американски Држави на терито-
ријата на Република Македонија заради учество во 
вежбовна активност „ЈСЕТ 2013“ (во натамошниот 
текст: вежбовна активност), која ќе се одржи на Попо-
ва Шапка и Армискиот полигон Криволак, во периодот 
од 1.2.2013 до 28. 2. 2013 година.  

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност се на товар на Министерството за 
одбрана изнесуваат 394.800 денари и истите се однесу-
ваат за: 

- Патување во земјата за време на обуката во терен-
ски услови – 292.800 денари; 

- Канцелариски материјали – 10.000 денари; 
- Посета на КИС за 20 лица (сок, кафе) за странски 

претставници – 30. 000 денари; 
- Репрезентативен материјал – 8.000 денари и  
- Дневен билет за ски лифт – 54.000 денари.  
Трошоците за сместување и исхрана за припадни-

ците на специјалните сили на Соединетите Американ-
ски Држави, се покриени од страна на Амбасадата на 
САД во Република Македонија.  

3.Подготовките и организацијата на вежбовната 
активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.       

4.По завршувањето на вежбовната активност Мини-
стерството за одбрана поднесува извештај пред Влада-
та на Република Македонија. 

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

 
Бр. 41-423/1 Заменик на претседателот 

29 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

644. 
Врз основа на член 49-г став 1 од  Законот за Ца-

ринска управа („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 
64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011 и 
113/2012), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 22.01.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ  И ОДРЖУВА-
ЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ  

ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

I 
ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Со оваа програма се пропишува управувањето, уре-

дувањето и одржувањето на објектите на граничните 
премини на Република Македонија за патен сообраќај 
за 2013 година. 

 
II 

ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
 
Основни извори на средствата потребни за реализи-

рање на оваа програма се обезбедени во Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2013 година. 

За реализација на оваа програма потребни се вкуп-
но 25.100.000 денари и истите се обезбедени од буџет-
ската сметка 637-16, програма 22 - Гранични премини. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
ДИНАМИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ 

НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 
 

Активности поврзани со изградба на објекти и ин-
фраструктура кои се наоѓаат во границите на опфат 
утврдени со урбанистичките планови за граничните 
премини, не се предвидуваат во текот на 2013 година, 
со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена 
во Буџетот на Република Македонија за 2013 година. 

 
IV 

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

 
Инвестиционото одржување на граничните преми-

ни опфаќа: санација, реконструкција и замена на обје-
кти, опрема, инсталации и др. 

Активности во делот на инвестиционо одржување 
на граничните премини не се предвидуваат во текот на 
2013 година, со оглед дека не се предвидени средства 
за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 
2013 година. 

Со тековното одржување на граничните премини се 
предвидува одржување на: објекти, опрема и инстала-
ции, ваги, рампи, агрегати, чистење на наноси од снег 
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на платото во зона на контрола на патници и терминал, 
одржување на хигиена на отворени површини на гра-
ничните премини и терминали и одржување на против-
пожарни апарати. 

Тековното и инвестиционо одржување на гранични-
те премини се предвидува да се изврши со средства од 
буџетската сметка на Царинската управа за 2013 годи-
на, раздел 09003- Царинска управа, сметка 637-16, 
Програма 22, ставки 424 и 425. 

 
Предвидени средства за реализација: 25.100.000 ден. 
 

V 
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕ-
ЛОВЕН ПРОСТОР, КОЛСКИ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА,  

ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 
 
Активности за подготвителни работи за изградба на 

деловен простор, колски ваги, паркиралишта, термина-
ли и санитарни јазли на граничните премини, во делот 
на изготвување на техничка и тендерска документација 
за изработка на проекти и тендерска документација за 
изградба на овие објекти, не се предвидуваат во текот 
на 2013 година, со оглед дека не се предвидени средс-
тва за оваа намена во Буџетот на Република Македони-
ја за 2013 година. 

 
VI 

ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШ-
ТЕ ОПРЕДЕЛЕНО СО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  

ЗА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 
 

1. Иницирање на изработка на урбанистички проекти, 
технички планови, документација и услови за градба 

 
Со планот за уредување на градежното земјиште 

определено со урбанистички планови, се планира ини-
цирање на изработка и усвојување на урбанистички 
планови за граничните премини, како и измена на по-
стојните. 

Во текот на 2013 година, по иницирањето од страна 
на Царинската управа, ќе се изработат нови урбани-
стички планови за граничен премин  Делчево, граничен 
премин  Ново Село, граничен премин  Стар Дојран и 
граничен премин  Ќафасан. 

Во зависност од потребата за отворање на нови гра-
нични премини, во соработка со Владата на Република 
Македонија и Министерството за надворешни работи 
се предвидува и учество во стручни тимови за иници-
рање на изработка на урбанистички планови за нови 
гранични премини. 
 

2. Планирање, градење, поставување, пренамена, 
реконструкција и отстранување на објекти 

 
Активности за планирање, градење, поставување, 

пренамена, реконструкција и отстранување на објекти 
не се предвидуваат во текот на 2013 година, со оглед 
дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџе-
тот на Република Македонија за 2013 година. 

3. Решавање на имотно-правни односи   
на градежното земјиште 

 
Царинската управа на Република Македонија во 

2013 година ќе продолжи со постапката за запишување 
на правата на недвижностите на граничните премини  
во сопственост на Република Македонија.  

Активности поврзани со постапки за експроприја-
ција на земјиште во опфатот на граничните премини, 
како и исплата на надоместоци за веќе експропирано 
земјиште не се предвидуваат во текот на 2013 година, 
со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена 
во Буџетот на Република Македонија за 2013 година. 

 
VII 

НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР, 
КОЛСКИТЕ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА, ТЕРМИНАЛИ 

И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 
 
Користењето на деловниот простор, паркиралишта, 

терминали и санитарни јазли се врши врз основа на 
потпишување на договори за регулирање на односите 
меѓу органите на државната управа и правните лица 
кои вршат дејности кои се поврзани со царинското ра-
ботење од една страна и Царинската управа од друга 
страна во врска со користење простор на граничните 
премини за патен сообраќај. 

Во договорите ќе се дефинираат површините кои ги 
користат органите на државната управа како и остана-
тите права и обврски во поглед на регулирање на заед-
ничките трошоци за тековно одржување, струја, грее-
ње, вода, комуналии, јавна хигиена, примена на пропи-
си од областа на ПП заштитатa.  

Начинот на користење на деловниот простор од 
страна на правните лица кои вршат дејности кои се по-
врзани со царинското работење и чие присуство на гра-
ничните премини е неопходно, ќе се регулира со склу-
чување поединечни договори за закуп согласно Зако-
нот за Царинска управа. 

 
VIII 

ПЛАН ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ 
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПОД ЗАКУП 

 
Деловниот и рекламниот простор, Царинската упра-

ва ќе го издава под закуп по пат на јавен оглас за при-
бирање на понуди и спроведување на постапка за јавно 
наддавање, при што се предвидува склучување на дого-
вор со правното лице кое ќе излицитира  највисока це-
на за закуп на деловен и рекламен простор на гранич-
ните премини на Република Македонија за патен соо-
браќај, а врз основа на почетна цена утврдена во сог-
ласност со Правилникот за висината на надоместоците 
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за извршените услуги и почетната висина на закупни-
ната на деловниот и рекламниот простор на граничните 
премини за патен сообраќај. 

 
IX 

ВИД НА УСЛУГИ  НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 
ЗА КОИ СЕ НАПЛАТУВА НАДОМЕСТОК 

Видот на услугите на граничните премин за кои се 
наплатува надоместок се: 

- Издавање на деловен и рекламен простор под за-
куп и  

- Извршена услуга – надоместок за престој на ца-
рински терминал подолго од времетраењето на царин-
ската постапка. 

 
X 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41 – 53/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

645. 
Врз основа на член 42 од Закон за извршување на 

буџетот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 171/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.1.2013 година, донесе  

     
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ 
ПЕРСОНАЛ ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. ВОВЕД 

 
Програмата за едукација на лекари и медицински 

персонал за 2013 година претставува континуитет на 
Министерството за здравство во рамките на активно-
стите за едукација на лекари и медицински персонал од 
јавните здравствени установи од Република Македони-
ја, кои што започнаа во месец октомври 2011година. 

Потребата за едукација на лекари и медицински 
персонал во јавните здравствени установи кои вршат 
секундарна и терциерна здравствена заштита произле-
гува од набавката на новата медицинска опрема за ди-
јагностика и лекување. Со едукацијата ќе се овозможи 
оптимална искористеност на апаратите во јавните 
здравствени установи во целата Република (магнетна 
резонанца, компјутеризирана томографија, дигитални и 

аналогни мамографи и други апарати), давање на ква-
литетна здравствена услуга, навремена дијагностика и 
современо лекување. Покрај тоа, едукацијата ќе овоз-
можи и примена на посложени медицински интервен-
ции, кои во моментот недоволно или пак не се изведу-
ваат во Република Македонија, па за истите интервен-
ции пациентите се упатуваат надвор од Република Ма-
кедонија во соодветни референтни центри. 

Од почетокот на едукацијата на здравствените ра-
ботници се реализирани 70 обуки надвор од Република 
Македонија, како и 50 во установите од терциерно ни-
во во Републиката. 

Како контиунуитет во едукацијата, Министерството 
за здравство и во текот на 2013 година продолжува со 
активностите на едукација на лекари и медицински 
персонал. Стручната едукација на лекарите и другиот 
медицински персонал (во зависност од потребите) се 
врши надвор од Република Македонија или во јавните 
здравствени установи од терциерна здравствена зашти-
та во Републиката. 

 
2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Преку континуираната едукација на здравствниот 

кадар се обезбедува стекнување на најнови знаења и 
примена на најсовремени техники на лекување, преку 
екстерен облик на усовршување (усовршување надвор 
од матичната установа во соодветни центри) и има за 
цел да го подигне нивото на стручно знаење и да го 
унапреди квалитетот на здравствените услуги во сите 
облици на здравствена заштита во секојдневната пра-
кса. 

Оваа програма ќе допринесе за давање на услуги по 
највисоки стандарди, навремена дијагностика, совреме-
но лекување и намалување на трошоците за лекување 
по пациент. 
3. ПРЕГЛЕД НА ПОТРЕБИТЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕ-
КАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2013 ГОДИНА 

 
Програмата е изготвена согласно искажаните по-

треби за едукација на лекари и медицински персонал 
од јавните здравствени установи во Република Македо-
нија.  

Во оваа програма се опфатени потребите од едука-
ција на лекари и медицински персонал за 2013 година, 
со посебен акцент на хируршките и интернистичките 
дејности искажани посебно за секоја дејност, и тоа:  

1. Ортопедија и трауматологија 
2. Урологија  
3. Абдоминална хиругија 
4. Торакална и васкуларна хирургија 
5. Неврохирургија 
6. Анестезија и интензивно лекување 
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7. Пластична и реконструктивна хирургија 
8. Гинекологија и акушерство 
9. Хематологија  
10. Педијатрија 
11. Физикална медицина 
12. Офталмологија 
13. Микробиолошка дијагностика 
14. Интерна медицина (кардиологија, нефрологија, 

пулмологија, гастроентерохепатологија) 
15. Оториноларингологија 
16. Психијатрија  
17. Неврологија   
18. Ендокринологија 
19. Дерматологија 
20. Радиодијагностика 
21. Клиничка биохемија 
22. Инфективни болести 
23. Фармакологија 
24. Патологија 
25. Радиотерапија и онкологија 
26. Молекуларна биологија 
27. Максилофацијална хирургија 
28. Нуклеарна медицина 
29. Кардиологија 
- Во трауматологија и ортопедија се опфатени про-

цедурите: хирургија на шака, хирургија на рбетен 
столб, Hip sonography courses according graf's method, 
артроскопија на рамо, траума на рбетен столб, артро-
скопија на колено 

- Во урологија - лапараскопија на уринарен тракт, 
TUR на простата, ендоурологија, лапараскопска уроло-
гија, ендоскопска урологија TUR  

- Во абдоминална хирургија - базична лапараскопи-
ја, онколошка хирургија, лапараскопска хирургија (ко-
лон, холециста), колоректална хирургија, лимфадене-
ктомија при карцином на колон 

- Во торакална и васкуларна хирургија - хирургија 
на дојка (карциноми),  лимфна биопсија кај карцином 
на дојка 

- Во неврохирургијата - ендоваскуларен третман на 
васкуларните аномалии на мозочните крвни садови, 
преоперативен неуро-мониторинг, васкуларна неврохи-
рургија 

- Во анестезиологија, реанимација и интензивно ле-
кување - регионални блокови, третман на болка, пали-
јативна нега, епидурална анестезија во обстетрија, 
третман на хронична болка, анестезија за артроскопски 
процедури, ЕХО за поставување на ЦВК, анестезиоло-
гија за лапараскопска хирургија на колон 

- Во  пластична и реконструктивна хирургија - пла-
стична и реконструктивна хирургија 

- Во  гинекологија и акушерство - откривање на 
малформации на плодот со 4D Ехо апарат, гинеколо-

шка лапараскопија, лапараскопска хистеректомија, 4D 
Ехо метода 

- Во хематологија - проточна цитометрија, трансп-
лантација на хематопоетски матични клетки 

- Во педијатрија - дијагностика и лекување на акут-
ни леукемии, трансплантација, акутни и касни компли-
кации одтретман на акутни леукемии, дијагноза и тера-
пија на солиднитумори, дијагностички методи во об-
ласт на миелопластичен Sy и анемични Sy, изведување 
на SIT специфична имунотерапија, неонатологија, пул-
моалергологија, ехо на срце и др. 

- Во физикална медицина – ласеротерапија, ЕХО на 
меки ткива, лимфна дренажа 

- Во офталмологија - фако хирургија на катара-
кта,,витректомија, кера-топластика, ласер фотокоагула-
ција, ЕХО на око A и  B скен, компјутерска периметри-
ја, фако метода и ехосонографија, Аргон ласер и Јаг ла-
сер, индиректна офталмологија, ендокринолошка 
офталмологија и др. 

- Во микробиолошка дијагностика - молекуларна 
дијагностика за ХЦВ 

- Во интерна медицина - EUS-ендоскопски ултраз-
вук за дигестивен тракт, трансезофагеална ехокардио-
графија, бронхоскопија со EBUS, ЕХО доплер на пери-
ферни крвни садови,, терапија на сангвинантни крва-
речки лезии на гастроинтестинален пат, алергологија – 
дијагностика, ехо на бели дробови, фибербронхоскопи-
ја со термокаутер (поставување на стент и агрон плаз-
ма), електрофизиолошко иследување и аблација при 
постоење на акцесорни патишта, коморни тахикардии 
и атријална фибрилација и др. 

- Во оториноларингологија - рана детекција на фа-
ринголарингеални карциноми и хирургија на истите, 
пластика на лице, ласер хирургија во ОРЛ, радикални 
блок дисекции на врат, FESS хирургија и др. 

- Во неврологија и психијатрија – сонотромболиза, 
механичка тромболиза, ЕМГ, ЕП, МЕП, употреба на 
DUODOPA препарат за континуирана гастроинтести-
нална апликација, цереброваскуларни болести, генет-
ски испитувања на епилепсии, прехируршка евалуација 
на епилепсии, полисомнографија, електроконвулзивна 
терапија, детско и адолесцентно ментално здравје,  не-
уромониторинг invaziv/noninvaziv, тромболиза + соно-
тромболиза и др. 

- Во ендокринологија - дензитометрија (DXA) на 
коска и дебелина, пункциона биопсија на тироидна 
жлезда, неурохормони и др 

- Во дерматологија – дерматохирургија,  хистопато-
логија, трихологија, актинотерапија, дермоскопија,  
склерозација на вени со пена 

- Во радиодијагностика - КТ ангиографија, неурора-
диологија, мускулоскелетна радиологија 



31 јануари 2013  Бр. 17 - Стр. 267 
 
 

- Во  клиничка биохемија - PCR техника за детекци-
ја и генотипизација на вируси, PCR техника за анализа 
на DNA/RNA 

Во инфективни болести - анализа на пнеумослајд, 
фиброскен 

Во фармакологија - стандардни процедури на пре-
дапликативна подготовка на цитотоксични лекови 

 
4. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Средствата за реализација на активностите предви-

дени со оваа програма се предвидени за: 
- трошоци за обука, 
- надомест на трошоците за превоз до и од местото 

на обука,  
- сместување во местото на обука, 
- како и месечен надомест за престој. 
Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 

средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2013 година, раздел 19001, програма 6, подпро-
грама 69, во висина од 20.000.000,00 денари.  

 
5. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41 – 111/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

646. 
Врз основа на член 27-б став 2 од Законот за врабо-

тувањето и осигурување во случај на невработеност 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.37/97, 
25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 
102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12 и 
114/12), министерот за труд и социјална политика, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА АГЕНЦИИТE ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ПОСРЕДУВАЊЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
СО НАПЛАТА ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на водење на регистарот на агенциите 
за вршење посредување за вработување со наплата во 
земјата и странство. 

Член 2 
Регистарот од член 1 од овој правилник се води во 

писмена и електронска форма.  
Регистарот се води во писмена форма како посебна 

тврда подврзана книга со корици во кафеава боја, во 
А4 формат, на Образец кој е даден во прилог и е соста-
вен дел на овој правилник. 

Запишувањето во регистарот се врши со темно сино 
мастило. 

 
Член 3 

На насловната страна на корицата на книгата на Ре-
гистарот централно поставено е отпечатен текст со пе-
чатни букви: “Република Македонија”, под него “МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИ-
КА”, а под тоа: “Сектор за труд”. Во средина е отпеча-
тен текст: “РЕГИСТАР”, а под него централно поставе-
но: “на агенции за посредување за вработување со нап-
лата во земјата и странство”. 

Книгата на Регистарот ја сочинуваат 100 страници. 
Секоја агенција се води на две страници, коишто содр-
жат назив на агенцијата за посредување за вработување 
со наплата во земјата и во странство и по шест рубрики 
на секоја страна, во кои се запишуваат следните пода-
тоци: 

- реден број;  
- име и презиме на основачот-одговорното лице на 

агенцијата; 
- единствениот матичен број на граѓанинот; 
- адреса и место на живеење на основачот-одговор-

ното лице; 
- контакт телефон и електронска адреса на основа-

чот-одговорното лице; 
- седиште, контакт телефон и електронска адреса на 

агенцијата; 
- број и датум на издавањето и важењето на лицен-

цата; 
- времето на продолжување на лиценцата; 
- датумот на престанок на важењето на лиценцата; 
- датумот на бришење на агенцијата од регистарот 

на агенциите за посредување за вработување; 
- основот за бришење на агенцијата од регистарот и 
- забелешка 
Страните 1 и 2 се целина и се повторуваат до стра-

ните 99 и 100. 
 

Член 4 
Впишувањето на агенциите во Регистарот се врши 

најдоцна пет дена од денот на издавањето на лиценцата 
од член 27-а од Законот за вработувањето и осигурува-
ње во случај на невработеност. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 08-664/1 Министер 

23 јануари 2013 година за труд и социјална политика 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  
И ВРСКИ 

647. 
Врз основа на член 47, став (1) од Законот за проце-

на (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
115/10, 158/11, 185/11 и 64/12), министерот за транс-
порт и врски донесе 

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРО-
ЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖЕН  

ИМОТ 
 

Член 1 
Во Mетодологијата за процена на пазарната вред-

ност на недвижен имот („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.54/12) членот 12 се менува и гласи: 

“Пазарната вредност на градежното земјиште се 
утврдува според просечната цена на извршените купо-
продажби во годината која и претходи на годината за 
која се врши процена на земјиштето.  

Доколку не се извршени купопродажби на подрач-
јето на општината во смисла на став 1 од овој член од-
носно нема податоци, пазарната вредност се утврдува 
според споредбени податоци за градежните земјишта 
кои се во промет во општините кои се соседни на оп-
штината на чие подрачје се наоѓаат недвижностите.“ 

 
Член 2 

Во членот 18 ставот 2 се менува и гласи: 
“Во случаи кога предмет на процена се градежни 

објекти во сопственост на Република Македонија по-
ставени на градежно земјиште во сопственост на Ре-
публика Македонија, при утврдувањето на пазарната 
вредност не се пресметува макролокација.“ 

 
Член 3 

Во табеларниот приказ кој е составен дел на Mето-
дологијата за процена на пазарната вредност на недви-
жен имот („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 54/12) елементите за проценка на пазарната вред-
ност на градежното земјиште се бришат. 

 
Член 4 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Бр. 01-1078 Министер 

22 јануари 2013 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

648. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден  29.01.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Соња Спасеновска, судија на Апелациониот суд Бито-
ла, со навршување на 64 години на 24.01.2013 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то –  29.01.2013 година.  

 
Бр. 07 – 280/1 Судски совет 

29 јануари 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
649. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-231 од 
12.12.2012 година, на седницата одржана на ден 
10.1.2013 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер То-

ни Костов од Скопје, издадена со Решение бр. 07-174/2 
од 21.1.2008 година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на То-
ни Костов се дава за период од пет години од денот на 
издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Тони Костов 
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
Бр. 08 - УП1 - 231 Комисија за хартии од вредност 

10 јануари 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател 

 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 



 Стр. 272 - Бр. 17                                                                                    31 јануари 2013 
 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
650. 

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 
членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и 
(2) од Изборниот законик („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12), Државната избор-
на комисија на седницата одржана на 31.01.2013 годи-
на, во состав: Претседател Борис Кондарко, Потпретсе-
дател м-р Субхи Јакупи и членовите Влатко Сајкоски, 
Сашо Срцев, Анета Стефановска, Виолета Дума и Бе-
дредин Ибраими донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ  

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 
 

I. 
Во  Одлуките за формирање на општинските избор-

ни комисии („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 60/11,  65/11, 67/11, 72/11, 15/13 и 16/13),  број 
10-1861/1 од 04.06.2011 година и број  10-810/6 од 
04.11.2011 година се вршат следните изменувања и тоа: 

1. Во составот на Општинската изборна комисија 
Охрид заменик членот ЗОРАН ВЕЉАНОВСКИ, врабо-
тен како Директор на јавна установа Национален парк 
Галичица, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За заменик член се именува  ЖАНКО СИМОНОВ-
СКИ вработен во Министерство за економија. 

2. Во составот на Општинската изборна комисија 
Куманово  заменикот претседателот  ЏАВИТ АЈДИНИ 
вработен во Министерството за внатрешни работи, СЕ 
РАЗРЕШУВА. 

За заменик претседател се именува  АРМЕНД 
МЕХМЕТИ вработен во Општина Куманово. 

3. Во составот на Општинската изборна комисија 
Кисела Вода претседателот Марија Галевска вработена 
во Министерство за финансии, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За претседател се именува СИМОНА ЗАФИРОВСКА – 
ТРПЕСКА вработена во Министерство за здравство. 

4. Во составот на Општинската изборна комисија Ѓорче 
Петров претседателот Маја Костова вработена во Агенција 
за странски инвестиции, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За претседател се именува ВАСКА ТРПКОВСКА 
вработена во Општина Ѓорче Петров. 

5. Во составот на Општинската изборна комисија 
Пробиштип заменик членот  ГИЛЕ СТОИМИРОВ - 
пензионер, СЕ РАЗРЕШУВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За заменик член  се именува АНГЕЛ СЕРАФИ-
МОВСКИ вработен во Министерство за економија. 

6. Во составот на Општинската изборна комисија 
Демир Капија заменик членот  ПАВЛЕ ДИМОВСКИ, 
вработен Општина Демир Капија, СЕ РАЗРЕШУВА 

За заменик член  се именува ЈОВАН ЈОВАНОВ 
вработен во Општина Демир Капија. 

7. Во составот на Општинската изборна комисија 
Арачиново претседателот ШАИН МЕМЕДИ вработен 
во Агенција за млади и спорт, СЕ РАЗРЕШУВА 

За претседател се именува МЕНТОР РАМАДАНИ 
вработен во Секретаријат за спроведување на рамков-
ниот договор. 

8. Во составот на Општинската изборна комисија 
Карпош членот ИВАНА ЧЕСМАЏИСКА вработена во 
Министерство за економија, СЕ РАЗРЕШУВА 

За член се именува СЛАВИЦА ПАНОВСКА врабо-
тена во Министерство за образование и наука. 

9. Во составот на Општинската изборна комисија 
Петровец членот  БЕРХАН ОСМАНИ вработен во Ми-
нистерство за внатрешни работи, СЕ РАЗРЕШУВА 

За член се именува АЗИЗ ИБРАИМИ вработен во 
Секретаријат за спроведување на рамковниот договор. 

 
II. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“ и на интернет страницата на Државна из-
борна комисија. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 
член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за претседател, заменик претседател, членови или нив-
ни заменици на општинските изборни комисии имаат 
право да поднесат Изјава за неприфаќање на именува-
њето.  

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државна-
та изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од де-
нот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“.   

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозво-
лено. 

Решението на Државната изборна комисија е конеч-
но.  

 
Бр. 07 – 333/3 Државна  изборна  комисија, 

31 јануари 2013 година Претседател,  
Скопје Борис Кондарко, с.р. 
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