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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1352. 
Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 20 став 1 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 1 
август 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За претседател на Собранието на Република Ма-

кедонија се избира 
Љубиша Георгиевски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Бр. 07-2674/1                             Претседавач 

1 август 2006 година          на Конститутивната седница 
          Скопје          на Собранието на Република 
                                      Македонија, 
                                       Стојан Андов, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1353. 

Врз основа на член  54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.07.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА 

СТВАР БЕЗ НАДОМЕСТОК 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 

давање на трајно користење движна ствар без надоме-
сток – патничко моторно возило марка AUDI; модел  

 и имот како и составот на Комисијата 
за полагање на стручен испит за рако-
водител на акција за гасење на пожар 
и спасување на луѓе и имот.................. 11 

 Декларации, заеднички позиции и 
демарши на Европската унија кон 
кои се придружува/прифаќа Репуб-
лика Македонија на покана на ЕУ  

15. Преглед на декларации, заеднички 
позиции, обраќања, реакции и изјави 
на ЕУ (Брисел) кон кои Република 
Македонија се придружила во перио-
дот 1 јануари - 30 јуни 2006 година..... 1 

16. Преглед на изјави на Претседателс-
твото на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, 
Стразбург), кон кои Република Маке-
донија се придружила во периодот 1 
јануари - 30 јуни 2006 година............... 5 

 Огласен дел........................................... 1-40 
 

 
А-6 V6 година на производство 1998; број на  шасија 
WAUZZZ4BZWN124875; број на мотор АФБО28360; 
снага 106 KW; боја сива металик 7 F, последна реги-
страција СК 851-PC, склучен помеѓу Министерството 
за правда и Општина Куманово. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 19-3359/1                  Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1354. 
Врз основа на член  54, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.07.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ 

СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 

давање на трајно користење движна ствар без надомест 
– опрема за Институтот за судска медицина, склучен 
помеѓу Министерството за правда и Институтот за суд-
ска медицина, и тоа: 

- персонални компјутери  - 7 парчиња, 
- ТФТ – монитори        - 7 парчиња. 
 

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

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

 
     Бр. 19-3357/1                  Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1355. 
Врз основа на член  54, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.07.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ 

СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на договорот за 

давање на трајно користење движна ствар без надомест 
– опрема за Академија за обука на судии и јавни обви-
нители, склучен помеѓу Министерството за правда и 
Академија за обука на судии и јавни обвинители и тоа: 

- персонални компјутери - 35 парчиња, 
- ТФТ – монитори – 36 парчиња, 
- сервер – 1 парче, 
- дигитални фотокопири – 3 парчиња, 
- принтери ХП-1320 – 3 парчиња, 
- принтери ХП-1020 – 10 парчиња, 
- дигитален конференциски систем и систем за си-

мултан превод, 
- канцелариски мебел, 
- телефонска централа, 
- противпровален систем за заштита од кражба и 

напад, 
- систем за контрола за пристап при регистрација на  

работно време, 
- дигитален систем за видео надзор, снимање и 

трансмисија.  
Член 2 

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

 
     Бр. 19-3358/1                   Претседател на Владата 
25 јули 2006 година               на Република Македонија, 

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

1356. 
Врз основа на  член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар – зграда со површина од 152 м2 и 
двор со површина од 347 м2 лоцирана на КП бр.9635, 
запишани во имотен лист бр.1229 за КО Виница, имот 
во сопственост на Република Македонија, се дава на 
користење на општина Виница. 

 
Член 2 

На општина Виница недвижниот имот од член 1 се 
дава заради потребата на дејноста што Општината ја 
обавува во согласност со закон. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 19-3308/1                  Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

1357. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар – зграда со површина од 2517 м2 
и двор со површина од 1382 м2 лоцирани во КП бр. 
17651 запишани во имотен лист бр.15107 за КО Кума-
ново имот во сопственост на Република Македонија, се 
дава на користење на општина Куманово. 

 
Член 2 

На општина Куманово недвижниот имот од член 1 
се дава заради потребата на дејноста што Oпштината ја 
обавува во согласност со закон. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 19-3309/1                  Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1358. 
Врз основа на член  20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.07.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар - 
1. Објект во вкупна површина од 20190 м2, лоциран 

на ул.„Л.Андонов“ КП бр.15439/1, план 038, скица 243 
евидентиран во Имотен лист бр.7094, Стадион и фуд-
балско игралиште; 

2. Објект во вкупна површина од 1797м2, лоциран 
на ул.„Ленинова“ КП бр.13542/2, план 031, скица 164 
евидентиран во Имотен лист бр.7094, Спортска сала; 

3. Објект во вкупна површина од 1077м2, лоциран 
на ул. „Р.Кратовче“ и „С.Наумов“  КП бр.11761, план 
026, скица 102 евидентиран  во Имотен лист бр.7094, 
Спортска сала ДТВ „Партизан“. 

Овие објекти кои се во сопственост на Република 
Македонија, се дадат на користење на општина Кочани. 

 
Член 2 

На општината Кочани недвижниот имот од член 1 
се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт 
на својата територија. 

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

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

 
     Бр. 19-3400/1                  Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1359. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар: 
1. Објект во вкупна површина од 71739 м2 , лоциран  

на ул. “Моша Пијаде“ КП бр. 19554/1 и 2, план 070 и 
062, скица 451 евидентиран во Имотен лист бр. 35492 и 
36061, Спортско рекреативен центар со спортска сала;  

2. Објект  во вкупна површина од 20549 м2  лоциран 
на КП бр.14357, план 052, скица 322 евидентиран во 
Имотен  лист бр. 506, Градски стадион;  

3. Објект  во вкупна површина од 6306 м2, лоциран  
на КП бр. 11017, 11018  и 11019, план 044, скица 265 – 
Стари Лозја, евидентиран во Имотен лист  бр. 506, 
Градско стрелиште;  

4. Објект во вкупна површина од 6.523 м2, лоциран   
на ул. “Народна Револуција“ КП бр. 21419/1, план 071, 
скица 492 евидентиран во Имотен лист бр. 506, ДТВ 
“Партизан“ – Соколана.  

Овие објекти кои се во сопственост на Република 
Македонија, се даваат на користење  на општина Кума-
ново.  

 
Член 2 

На општина Куманово недвижниот имот од член 1 
се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт 
на својата територија.  

 
Член 3 

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

 
     Бр. 19-3401/1                  Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1360. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар – објект во вкупна површина од 
24924 м2  и тоа 735 м2 под објект, пасиште 22987 м2 и 
пат 1202 м2  лоциран на КП.бр. 4609, 4609/1 и 4612/1 
план 21, скица 40, во место викано Шпилје евиденти-
ран  во Поседовен лист  бр.  1615 за КО Дебар – Објект 
Фудбалско игралиште со соблекувални, имот  во сопс-
твеност  на Република Македонија се дава на користе-
ње на општина Дебар.   

Член 2 
На општина Дебар недвижниот имот од член 1 се 

дава заради развој  на локалниот и масовниот спорт на 
својата територија.  

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

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

 
     Бр. 19-3403/1                  Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1361. 
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 и 37/06) и член 
18 од Законот за користење и располагање со стварите 
на државните органи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН 
ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН 

 
1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по 

решение за присилна наплата бр.16-7540/451-1, 16-
7540/550-1,16-7540/542-1 донесено од Управата за јав-
ни приходи – Регионална дирекција – Прилеп, во вку-
пен износ од 422.026.633,00 денари од даночниот 
должник Тутунски комбинат АД Прилеп, недвижниот 
имот – стан на ул. „Шеноа“ бр. 26 во Загреб, со вкупна 
површина од 83.74 м2, со утврдена вредност по изврше-
ниот попис и процена во присилна наплата од 
7.962.829,00 денари, се дава на користење на Мини-
стерството за надворешни работи.  

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

 
     Бр. 19-3335/1                Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1362. 
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 и 37/06) и член 
18 од Законот за користење и располагање со стварите 
на државните органи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН 
ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН 

 
1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по 

решение за присилна наплата бр.16-7540/451-1, 16-
7540/550-1,16-7540/542-1 донесено од Управата за јав-
ни приходи – Регионална дирекција – Прилеп, во вку-
пен износ од 422.026.633,00 денари од даночниот 
должник Тутунски комбинат АД Прилеп, недвижниот 
имот „Амбуланта“ во Прилеп, со вкупна површина од 
1021 м2, со утврдена вредност по извршениот попис и 
процена во присилна наплата од 35.169.636,00 денари, 
се дава на користење на Министерството за здравство.  

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

 
     Бр. 19-3335/2                Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1363. 
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 и 37/06) и член 
18 од Законот за  користење и располагање со стварите 
на државните органи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН 
ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН 

 
1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по 

решение за присилна наплата бр.16-7540/451-1, 16-
7540/550-1,16-7540/542-1 донесено од Управата за јав-
ни приходи – Регионална дирекција – Прилеп, во вку-
пен износ од 422.026.633,00 денари од даночниот 
должник Тутунски комбинат АД Прилеп, недвижниот 
имот „Детска градинка со библиотека“ во Прилеп,  со 
вкупна површина од 479,86 м2, со утврдена вредност 
по извршениот попис и процена во присилна наплата 
од 11.256.037,00 денари, се дава на користење на Ми-
нистерството за труд и социјална политика.  

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

 
     Бр. 19-3335/3                Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1364. 
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 и 37/06) и член 
18 од Законот за  користење и располагање со стварите 
на државните органи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН 
ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН 

 
1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по 

решение за присилна наплата бр.16-7540/451-1, 16-
7540/550-1,16-7540/542-1 донесено од Управата за јав-
ни приходи – Регионална дирекција – Прилеп, во вку-
пен износ од 422.026.633,00 денари од даночниот 
должник Тутунски комбинат АД Прилеп, недвижниот 
имот – стан на ул. „Генерал Жданов“ бр.10 во Белград, 
со вкупна површина од 121 м2, со утврдена вредност по 
извршениот попис и процена во присилна наплата од 
11.144.811,00 денари, се дава на користење на Мини-
стерството за надворешни работи.  

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

 
     Бр. 19-3335/4                Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1365. 
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 и 37/06) и член 
18 од Законот за  користење и располагање со стварите 
на државните органи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН 

ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН 
 
1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по 

решение за присилна наплата бр.16-7540/451-1, 16-
7540/550-1,16-7540/542-1 донесено од Управата за јав-
ни приходи – Регионална дирекција – Прилеп, во вку-
пен износ од 422.026.633,00 денари од даночниот 
должник Тутунски комбинат АД Прилеп, недвижниот 
имот – Деловен простор во Бизнис центар Прилеп, со 
вкупна површина од 1740 м2, со утврдена вредност по 
извршениот попис и процена во присилна наплата од 
78.591.649,00 денари, се дава на користење на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија. 

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

 
     Бр. 19-3335/5                Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1366. 
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 и 37/06) и член 
18 од Законот за  користење и располагање со стварите 
на државните органи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН 
ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН 

 
1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по 

решение за присилна наплата бр.16-7540/451-1, 16-
7540/550-1,16-7540/542-1 донесено од Управата за јав-
ни приходи – Регионална дирекција – Прилеп, во вку-
пен износ од 422.026.633,00 денари од даночниот 
должник Тутунски комбинат АД Прилеп, недвижниот 
имот – Универзална спортска сала во Прилеп, со вкуп-
на површина од 2849 м2, со утврдена вредност по извр-
шениот попис и процена во присилна наплата од 
64.870.630,00 денари, се дава на користење на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија. 

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

 
     Бр. 19-3335/6                Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1367. 
Врз основа на член 55 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи (“Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 8/05), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ВО ТРАЈНА СОПСТВЕНОСТ 
НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО 

 
Член 1 

Патничкото моторно возило марка  Dzeta, тип – CL, 
со регистарска ознака СК-380-МУ, со број на шасија  
WVWZZZ1GZMW046507, со број на мотор PN 272946, 
година на производство 1990, сила на мотор 51 KW, 
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работна зафатнина  на моторот 1595 cm3, боја на каро-
серија 01 бела, места за седење  5, сопственост на Ре-
публика Македонија, досегашен корисник - Служба за 
општи и заеднички работи  на Владата  на Република 
Македонија, без надоместок се отстапува во трајна 
сопственост на Советот на научно-културните средби 
“Десет дена Крушевска  Република“.  

 
Член 2 

Примопредавањето на движната ствар  од член 1 на 
оваа одлука да се изврши меѓу Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Република Македонија  
и Советот на научно-културните средби “Десет дена 
Крушевска Република“. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 19-2781/1                 Претседател на Владата 
14 јули 2006 година               на Република Македонија, 

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

1368. 
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА 
ДАВАЊЕ МОТОРНО ВОЗИЛО НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ БЕЗ НАДОМЕСТОК 
 

Член 1 
Со оваа одлука Владата на Република Македонија 

дава согласност на Договор за давање моторно возило на 
трајно користење без надоместок, марка Volkswagen, 
тип 1J Golf, број на шасија WVWZZZ1JZ1W522667, број 
на мотор  АJM349034, година на производство 2000, ра-
ботна зафатнина на моторот во cm3 1896, боја на каросе-
ријата 5P.. ZOLTA,  меѓу Министерството за транспорт 
и врски и општината Тетово. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 19-3383/1                 Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1369. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03 и 49/06),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
29.03.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-
НАТА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2006 ГОДИНА 

 
1.Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Инвестиционата програма на ЈП Службен вес-
ник на Република Македонија  за 2006 година   бр.02-
946/1 од 17.02.2006 година, усвоена од Управниот од-
бор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана 
на 17.02.2006 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија “. 

 
    Бр. 19-1196/1                        Претседател на Владата 
29 март 2006 година               на Република Македонија, 

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

1370. 
Врз основа на член 10, став 2, 11, 12 и 13 од Законот 

за средно образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05 и 35/06) и член 36, став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 
12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИ-
ВАТНО СРЕДНО СООБРАЌАЈНО УЧИЛИШТЕ  

„АРДИ“ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на При-

ватно средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје. 
 

Член 2 
Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз 

основа на поднесокот (барањето) од Д.О.О „АРДИ ЈУ-
НИОР“ од Скопје. 

 
Член 3 

Во Приватното средно сообраќајно училиште од 
член 1 на оваа одлука наставата ќе се организира и ос-
тварува на ист начин на кој се одвива во јавните средни 
училишта во Република Македонија согласно со Зако-
нот за средно образование. 

 
Член 4 

Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава 
во Приватното средно сообраќајно училиште „АРДИ“ 
во Скопје е согласно Нормативот за наставниот и друг 
кадар во средното образование. 

Во прва година на образование наставата ќе ја изведу-
ваат 10 наставници, во втора година на образование 11 на-
ставници, во трета година на образование 13 наставници 
и во четврта година на образование 13 наставници. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на Приватното 
средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје е сог-
ласно нормативите утврдени за оваа дејност. 

 
Член 6 

Приватното средно сообраќајно училиште „АРДИ“ 
во Скопје ќе биде сместено во објект на улица „Груица 
Војвода“ бр. 3 во Скопје. 

 
Член 7 

Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 
2006/2007 година ќе изнесува три паралелки, односно по 
една паралелка од сите образовни профили, со по 34 
ученика во секоја паралелка, додека за наредните учебни 
години за бројот на паралелките ќе одлучува основачот. 

 
Член 8 

Наставата во Приватното средно сообраќајно учи-
лиште „АРДИ“ во Скопје ќе се изведува на јазикот кој 
е предвиден со Законот за средно образование. 

 
Член 9 

Програмата за воспитно-образовната дејност на 
Приватното средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во 
Скопје е соодветна на Програмата за средно образова-
ние која се остварува во јавните средни училишта во 
Република Македонија. 
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Член 10 
Приватното средно сообраќајно училиште „АРДИ“ 

во Скопје ќе отпочне со работа од 1 септември 2006 го-
дина, по добивањето на решение за верификација од 
Министерството за образование и наука. 

 
Член 11 

Средствата потребни за работа на Приватното сред-
но сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје ги обезбе-
дува основачот.  

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 19-2473/1                   Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1371. 
Врз основа на член  54, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.07.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

На досегашниот корисник – Министерството за 
правда му престанува користењето на недвижната 
ствар – приземје на колективна зграда на бул. „Јане 
Сандански“ бр.12- Скопје лоциран на КП бр.302/24, 
КО Кисела Вода 2, евидентиран во имотен лист во 
сопственост на Република Македонија  и тоа во вкупна 
површина од 609м2. 

Недвижната ствар од став 1 на овој член се дава на 
користење на Академија за обука на судии и јавни об-
винители за вршење дејноста на Академијата. 

 
Член 2 

Примопредвањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука да се изврши помеѓу Министерството за 
правда  и Академија за обука на судии и јавни обвини-
тели во рок од 15  дена  од  денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука.  

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

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

 
     Бр. 19-3356/1                  Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1372. 
Врз основа на член 102, став 1 Законот за високото 

образование (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 64/00, 49/03 и 113/05), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 годи-
на, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 
ПРВА ГОДИНА НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ 
ВО ТЕТОВО НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ВИ-
СОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЕДИЦИН-
СКИ СЕСТРИ, ВО УЧЕБНАТА 2006/2007 ГОДИНА 

 
1. Бројот на студенти за запишување во прва година 

на Државниот универзитет во Тетово на Студиската 
програма за високо стручно образование за медицински 
сестри, во учебната 2006/2007 година, чие образование 

се финансира од Буџетот на Република Македонија, из-
несува 30 студенти, соодветно на предложениот број во 
Предлог конкурсот за запишување нови студенти за ака-
демската 2006/2007 година на студиската програма за 
високо стручно образование за медицински сестри. 

2. Бројот на студенти за запишување во прва година 
во државна квота на студиската програма од точка 1 на 
оваа одлука, треба да е во сооднос најмногу 1:1 со сту-
дентите запишани во квотата со кофинансирање. 

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

 
      Бр.19-3228/1                       Претседател на Владата 
25 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1373. 
Врз основа на член 30, став 2 од Законот за стручно 

образование и обука (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 71/06), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО  
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Центар за стручно образо-
вание и обука, како јавна установа за стручно образо-
вание и обука, со седиште во Скопје. 

 
Член 2 

Центарот за стручно образование и обука (во ната-
мошниот текст: Центарот) работи под назив Центар за 
стручно образование и обука. 

 
Член 3 

Центарот ги врши работите утврдени во член 32 од 
Законот за стручно образование и обука (во натамош-
ниот текст: Законот). 

 
Член 4 

Работите од својата дејност Центарот ги врши пре-
ку сектори и одделенија утврдени со статутот. 

 
Член 5 

Средствата за работа на Центарот се обезбедуваат 
согласно член 38 од Законот. 

 
Член 6 

Управниот одбор на Центарот ќе се конституира во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Управниот одбор на Центарот ќе го распише јавни-
от оглас за избор на директор на Центарот во рок од 30 
дена од денот на неговото конституирање. 

 
Член 7 

Статутот на Центарот Управниот одбор ќе го доне-
се во рок од 30 дена од денот на неговото конституира-
ње, согласно Законот. 

 
Член 8 

Уписот на Центарот во Централниот регистар ќе се 
изврши во рок од 60 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
вработените во Бирото за развој на образованието кои 
работат на работите на стручното образование и обука 
продолжуваат со работа како вработени во Центарот. 
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Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
средствата, опремата, инвентарот и документацијата 
поврзана со работата на вработените од став 1 на овој 
член ги презема Центарот. 

 
Член 10 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”.  

 
      Бр.19-3220/1                       Претседател на Владата 
25 јули 2006 година               на Република Македонија, 

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

1374. 
Врз основа на член 20, став 1, а во врска со член 16 

став 2 од  Законот за користење и располагање со ствари-
те на државните органи (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 8/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ  
СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, недвижните ствари-објекти и земји-
ште на Караула „Скочивир”, лоцирани на КП бр.1047, 
КО Скочивир, сопственост на Република Македонија, 
кои ги користи Министерството за одбрана, се даваат 
во закуп без надомест, на Здружението на граѓани „18-
ти Август” – Скопје.  

Член 2 
Недвижните ствари од членот 1 на оваа одлука се 

даваат во закуп без надомест за период од 10 години, 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Предавањето и приемот на недвижните ствари од 
член 1 на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Мини-
стерството за одбрана и Здружението на граѓани „18-ти 
Август” – Скопје.  

Член 4 
Начинот и условите на користењето на недвижните 

ствари од член 1 на оваа одлука, ќе се утврдат со дого-
вор склучен помеѓу Министерството за одбрана и 
Здружението на граѓани „18-ти Август” – Скопје. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”.  

 
      Бр.19-3385/1                       Претседател на Владата 
25 јули 2006 година               на Република Македонија, 

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

1375. 
Врз основа на член 20, став 1, a во врска со член 16 

став 2 од  Законот за користење и располагање со ствари-
те на државните органи (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 8/05), Владата на Република Македонија, 
на седництаа одржана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР  

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 

престанува користењето на недвижната ствар, Домот 
на Армијата на Република Македонија во Крива Палан-
ка, во површина од 419 м2 под зграда и дворно место 
во површина од 934 м2, лоциран на КП бр. 2126 за КО 
Крива Паланка, евидентиран во Имотен лист бр. 1576 
на Државниот завод за геодетски работи, Одделение за 
премер и катастар, Крива Паланка, сопственост на Ре-
публика Македонија, на кој право на користење има 
Министерството за одбрана.         

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

на времено користење без надомест на Општина Крива 
Паланка за временски период од 30 години, заради реа-
лизација на Планот за концептуална и наменска упо-
треба на зградата на Домот на Армијата на Република 
Македонија за потребите на Општината, заради зачуву-
вање и развој на старите културни вредности во Оп-
штината, со услов за преземање на 1 (еден), работник 
од Министерството за одбрана. 

 
Член 3 

Предавањето и приемот на недвижната ствар од 
член 1 на оваа одлука, ќе се изврши меѓу Министерс-
твото за одбрана и Општината Крива Паланка. 

Склучувањето на договорот за давање на времено 
користење на недвижната ствар-Домот на Армијата, ќе 
се изврши меѓу Министерството за одбрана и Општи-
ната Крива Паланка.  

 
Член 4 

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

 
     Бр.19-3378/1                        Претседател на Владата 
25 јули 2006 година               на Република Македонија, 

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

1376. 
Врз основа на член 52, став 1 и став 2, алинеја 4 од 

Законот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО 
ЗАКУП СО УСЛОВ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, недвижните ствари-објектот на 
Планинарскиот дом „Лисец“ во површина од 269 м2 и 
земјиште во површина од 5233 м2, лоцирани на КП 
бр.39 за КО Градец, евидентирани во Имотен лист 
бр.580, сопственост на Република Македонија, на кој 
право на користење има Министерството за одбрана, се 
даваат во закуп на Општината Виница со услов за ко-
ристење на недвижните ствари за потребите на локал-
ната самоуправа. 

 
Член 2 

Недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се дава 
во закуп без надомест, за период од 10 години од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Општината Виница се обврзува во случај на потре-
бите на одбраната  на Република Македонија недвиж-
ните ствари од член 1 на оваа одлука, во рок од 48 часа 
од приемот на барањето, да ги предаде на Министерс-
твото за одбрана.  

 
Член 4 

Начинот и условите за користењето на недвижните 
ствари од член 1 на оваа одлука ќе се утврдат со дого-
вор што ќе се склучи меѓу Министерството за одбрана 
и Општината Виница. 

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

њето во “Службен весник на Република Македонија“.  
  

     Бр.19-3379/1                        Претседател на Владата 
25 јули 2006 година               на Република Македонија, 

     Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1377. 
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА 
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖ-

НИ СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 
давање на трајно користење на движни ствари без на-
домест, меѓу Министерството за одбрана и ЈЗО Психи-
јатриска болница “Скопје”- Скопје, и тоа: 

- лонец од 50 литри............................. 10  парчиња 
- тава.....................................................   5  парчиња 
- шпорет електричен  
  со 4 плочи..........................................   1  парче 
- кревет војнички со душек...............  30  парчиња 
- столица трпезариска........................  36  парчиња  и 
- маса трпезариска..............................  10 парчиња.  

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

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

 
     Бр.19-3384/1                        Претседател на Владата 
25 јули 2006 година               на Република Македонија, 

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

1378. 
Врз основа на член  40 од Законот за просторно и ур-

банистичко планирање (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/2005), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4 јули 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛА-

НИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ  
1. Ибраим Ферати се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на 
просторот. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
планирање на просторот се именува Ваљбен Мустафа, 
државен советник во Министерството за транспорт и 
врски. 

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

 
     Бр. 33-2257/2                  Претседател на Владата 
4 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1379. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005 и 35/2006), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
јули 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ МУЗИЧКО-БАЛЕТСКИ 
УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ 

ЛУЈ“ - СКОПЈЕ  
1. За членови на Училишниот одбор на Државниот 

музичко-балетски училишен центар „Илија Николов-
ски Луј“ – Скопје се именуваат: 

- д-р Мито Златаноски, професор на Електротех-
ничкиот факултет во Скопје, 

- Зоран Иванов, дипл. новинар, 
- м-р Блерим Груби, професор на Државниот уни-

верзитет-Тетово. 
2. Со именувањето на новите членови на Училиш-

ниот одбор на Државниот музичко-балетски училишен 
центар „Илија Николовски Луј“ – Скопје на досегаш-
ните членови им престанува мандатот. 

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

 
     Бр. 33-2853/3                  Претседател на Владата 
14 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1380. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005 и 35/2006), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
јули 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА ДРЖАВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХА-
БИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШ-
ТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ – СКОПЈЕ  

1. За членови на Училишниот одбор на Државното 
училиште за рехабилитација на деца и младинци со 
оштетен вид „Димитар Влахов“ – Скопје се именуваат:  

- Трајко Трајчевски, вработен во Државното средно 
училиште за деца со оштетен слух „Партенија Зограф-
ски“ – Скопје, 

- Славе Ивчевски, вработен во Државното средно 
училиште за деца со посебни потреби „Св. Наум 
Охридски“ – Скопје, 

- Муса Зука, вработен во Бирото за развој на обра-
зованието. 

2. Со именувањето на новите членови на Училиш-
ниот одбор на Државното училиште за рехабилитација 
на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ 
– Скопје, на досегашните членови им престанува ман-
датот. 

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

 
     Бр. 33-3301/2                   Претседател на Владата 
14 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1381. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006) и член 103 од Деловникот за работа на Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 58/2006-Пречистен текст), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14 јули 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СЕКРЕТАР 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Елена Малинкова се разрешува од должноста се-

кретар на Секретаријатот за законодавство на Владата 
на Република Македонија, на нејзино барање. 

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

 
     Бр. 33-3260/1                   Претседател на Владата 
14 јули 2006 година               на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
1382. 

Врз основа на член 196 став 3 од Законот за служба во 
Армијата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003, 
71/2003 и 112/2005), министерот за одбрана донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПРОВЕРКА НА 
ФИЗИЧКАТА СПОСОБНОСТ ЗА СЛУЖБА ВО 
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВОЈНИЦИ И ВОЕНИТЕ 

СТАРЕШИНИ  
Член 1 

Во Правилникот за одржување и проверка на фи-
зичката способност за служба во Армијата на Републи-
ка Македонија на професионалните војници и воените 
старешини („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 82/2003), во членот 3  во ставот 1, зборовите 
„една дополнителна проверка”, се заменуваат со зборо-
вите “две допонителни проверки”.  

По алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:  
 “- прва дополнителна проверка во месец јуни”. 
Во алинејата 3 која станува алинеја 4, пред зборот 

“дополнителна” се додава зборот “втора”. 
Во ставот 2 зборовите “Дополнителна проверка се 

спроведува” се заменуваат со зборовите “Дополнител-
ните проверки се спроведуваат”. 

Во ставот 3, по зборот”лекар” се додаваат зборови-
те “како и за  воените лица кои на првата и втората ре-
довна проверка не го положиле тестот”.  

  
Член 2 

Членот 5 се менува и гласи:  
“Проверката на физичката способност на воените 

лица во Министерството за одбрана, во Генералштабот 
на Армијата и во потчинетите единици и команди на 
Генералштабот на Армијата, се спроведува  по наредба 
на началникот на Генералштабот на Армијата. 

Проверката од став 1 на овој член, се спроведува од 
комисија формирана од страна на  началникот на Гене-
ралштабот на Армијата. 

Проверката на физичката способност на воените 
лица во командите на ниво бригада - баталјон, како и 
во воените единици, се спроведува по наредба на ко-
мандантот на нивната претпоставена команда. 

Проверката од став 3 на овој член, се спроведува од 
комисија формирана од страна  командантот на нивна-
та претпоставена команда. 

Комисиите за проверка на физичката способност  
на воените лица од ставовите 2 и 4 на овој член се со-
стојат од:  

- одговорен старешина (офицер или подофицер); 
- надгледувач на настанот; 
- бројачи; 
- демонстратор и 
- персонал за поддршка (санитетска екипа).“ 
 

Член 3 
Во членот 6 во став 1,  по зборот „првата”, запирка-

та се заменува со сврзникот „и”, а зборовите „ и допол-
нителната” се бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Доколку военото лице по препорака на лекар спе-

цијалист е ослободено од дисциплината трчање на 3200 
метри, а на редовните и на дополнителните проверки 
ги исполнило нормите во дисциплините склекови и 
стомачни, му се дава можност дисциплината трчање на 
3200 метри, да ја замени со која било дисциплина од 
алтернативниот тест и тоа: 

- возење  ергометар или велосипед на 10 км; 
- пешачење на 4 км.” 
Ставот 3 се брише. 

Член 4 
Во членот 7 став 2 алинеја 2, по зборот “намени” се 

додаваат зборовите “ и на Ренџерскиот баталјон”. 
По ставот 2, се додава нов став 3 кој гласи: 
“Алтернативните тестови се бодуваат со 60 бодови 

за воените лица од став 2 алинеја 1 на овој член и 80 
бодови за воените лица од став 2 алинеја 2 на овој 
член, за исполнета норма од која било дисциплина од 
истиот тест.” 

 
Член 5 

Во членот 8, зборовите “дополнителната проверка” 
се заменуваат со зборовите “дополнителните проверки.” 

 
Член 6 

Во членот 10 во став 2, зборот “Комисијата” се за-
менува со зборот “комисиите”, а зборовите “го доста-
вува” се заменуваат со зборовите “ги доставуваат”. 

 
Член 7 

Во членот 11 став 2 под б), по зборот “намени”, се 
додаваат зборовите “и на Ренџерскиот баталјон”. 

 По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои 
гласат: 

“Военото лице го положил тестот ако во текот на 
годината положи две проверки.  

По исклучок од став 3 на овој член, военото лице го 
положил тестот и доколку положи една проверка, ако 
во периодот кога се спроведува проверката: 

- било упатено на служба во странство во воени 
претставништва, воени мисии и штабови на НАТО и 
други меѓународни организации и воени единици, или  

- било на боледување.” 
 

Член 8 
Членот 12, се менува и гласи:  
“Со степен “не задоволува” за физичката способ-

ност се оценуваат и воените лица кои не се јавиле на 
било која проверка во определените термини за про-
верка или се наоѓале на боледување, а немаат наод, 
оценка и мислење за здравствената способност од  Вое-
но лекарската комисија.” 

 
Член 9 

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

  
Бр. 01-3095/4                         Министер за одбрана, 

25 јули 2006 година                Јован Манасијевски, с.р. 
    Скопје 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1383. 
Согласно член 22 став 1 од Законот за животна сре-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/2005, 81/2005), министерот за животна средина и 
просторно планирање, во согласност со министерот за 
економија, министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и министерот за здравство, донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА УПОТРЕБУВАНИ 
ФРИЖИДЕРИ, ЗАМРЗНУВАЧИ ИЛИ ДРУГИ УРЕ-
ДИ ЗА ЛАДЕЊЕ ИЛИ ЗАМРЗНУВАЊЕ И УВОЗ 
НА СУПСТАНЦИИТЕ ШТО ЈА ОСИРОМАШУ-

ВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА 
 

Член 1 
Со цел да се придонесе кон глобалните напори за 

заштита на озонската обвивка, како и да се спречи за-
грозувањето на животната средина, природата и здрав-
јето на луѓето, со оваа наредба се забранува: 
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1. Увоз на супстанциите што ја осиромашуваат озон-
ската обвивка од Анекс А, Група I од Монтреалскиот про-
токол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската 
обвивка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/90), и тоа: 

- Трихлорофлуорометан    (CFC-11) 
- Дихлородифлуорометан (CFC-12) 
- Трихлорофлуороетан  (CFC-113) 
- Дихлоротетрафлуороетан (CFC-114) 
- Хлоропентафлуороетан (CFC-115) 
2. Увоз на употребувани фрижидери, замрзнувачи 

или други уреди за ладење и замрзнување кои содржат 
супстанции од точка 1 од овој член. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за животна средина 
и просторно планирање, согласно законските прописи 
да ги преземе сите неопходни мерки за спроведување 
на наредбата. 

 
Член 3 

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува за увоз на употребувани фрижидери, 
замрзнувачи или други уреди за ладење и замрзнување 
од член 1 точка 2 од оваа наредба од 01.01.2007 година, 
а за увоз на супстанции од член 1 точка 1 од оваа на-
редба од 01.01.2009 година. 

 
          Министер                                           Министер 
за животна средина и                 за земјоделство, шумарство 
просторно планирање,                          и водостопанство, 
д-р Зоран Шапуриќ, с.р.                  Садула Дураку, с.р. 
 

Министер 
за економија, 

Фатмир Бесими, с.р. 

Министер 
за здравство, 

д-р Владо Димов, с.р. 
_______________________________________________ 

 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

103. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за   пожар-

никарството (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 67/04), директорот на Дирекцијата за заштита 
и спасување донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАTA ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА РАКО-
ВОДИТЕЛ НА АКЦИЈА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР И 
СПАСУВАЊЕ НА ЛУЃЕ  И ИМОТ КАКО И СОСТА-
ВОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУ-
ЧЕН ИСПИТ ЗА РАКОВОДИТЕЛ НА АКЦИЈА ЗА  

ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР И СПАСУВАЊЕ НА 
ЛУЃЕ И ИМОТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува Програмата за ос-
пособување на раководител на акција за гасење на по-
жар и спасување на луѓе  и имот како и составот на Ко-
мисијата за полагање на стручен испит за раководител 
на акција за гасење на пожар и спасување на луѓе и 
имот.  

 
Член 2 

Комисијата за полагање на стручен испит се состои 
од претседател, два члена и нивни заменици. За врше-
ње на административните работи има и секретар на ко-
мисијата. 

Претседателот и членовите на комисијата, како и 
нивните заменици, се определени од директорот на Ди-
рекцијата за заштита и спасување од редот на вработе-
ните во Дирекцијата за заштита и спасување кои рабо-
тат на работи за заштита и спасување од пожари. 

Член 3 
Стручниот испит за оспособување на раководител 

на акција за гаснење на пожар и спасување на луѓе и 
имот се полага според Програмата за оспособување на 
раководител на акција за гасење на пожар и спасување 
на луѓе и имот која е дадена во прилог и е составен дел 
на овој правилник.  

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
    Бр. 08-1756/1                                Директор 
21 јули 2006 година    на Дирекција за заштита и спасување, 

    Скопје                            Киро Атанасов, с.р. 
 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА 
АКЦИЈА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР И СПАСУВАЊЕ 

НА ЛУЃЕ И ИМОТ 
 
Програмата за оспособување на раководител на ак-

ција за гаснење на пожар и спасување на луѓе и имот се 
состои од два дела и тоа: 

І. Прописи со кои е уредена заштитата од пожари: 
1. Закон за заштита и спасување (“Службен весник 

на Република Македонија” бр.36/04 и 49/04); 
2. Закон за пожарникарството (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.67/04) ; 
3. Закон за превоз на опасни материи (“ Службен 

лист на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија” бр. 27/90 и 45/90 и “Службен весник на Репуб-
лика Македонија” 12/93); 

4. Закон за складирање и заштита од запални течно-
сти и гасови (“Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија” бр. 15/76, 51/88, 36/90 и “Служ-
бен весник на Република Македонија” 12/93); 

5. Закон за заштита од експлозивни материи 
(“Службен весник Социјалистичка Република Македо-
нија” бр. 4/78, 10/78, 51/88, 36/90 и “Службен весник на 
Република Македонија” 12/93); 

6. Уредба за спроведување на заштита и спасување 
од пожари (“Службен весник на Република Македони-
ја” бр.98/05); 

7. Правилник за посебни мерки за заштита на шу-
мите од пожари (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр.69/01); 

8. Правилник за техничките нормативи за хидрант-
ска мрежа за гаснење на пожари (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.31/06)  и 

9. Правилник за правилата за вршење на службата, 
како и минималните критериуми за сместување, технич-
ката опрема и средствата за гаснење на пожари со кои 
требе да располагаат противпожарните единици (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 19/06); 

 
II. Стручно технички дел: 
 
А) Противпожарна превентива 
1.Топлина: 
1.1 Пренесување на топлина; 
2.   Палење и согорување: 
2.1 Оксидациони процеси; 
2.2 Процес на согорување; 
2.3 Услови за почеток на согорувањето; 
2.4 Горливи матери; 
2.5 Температура на самозапаливост; 
2.6 Кислород; 
2.7 Други фактори кои влијаат на согорувањето; 
2.8 Согорување на гасовите; 
2.9 Согорување на цврстите материи; 
2.10 Согорување на течностите; 
2.11 Потполно и непотполно согорување; 
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3. Причини за пожари: отворен пламен, искри, топ-
лина и триење, хемиски реакции, природни појави, еле-
ктрична струја, статистички електрицитет и градежни 
недостатоци; 

4. Експлозии; 
4.1 Експлозии на гасови; 
4.2 Експлозии на прашини; 
4.3 Компримирани гасови; 
5. Градежни мерки на заштита од пожар; 
6. Технички мерки за заштита од пожари; 
7. Превентивна заштита од пожари во индустријата; 
7.1 Хемиска индустрија; 
7.2 Нафтена индустрија; 
7.3 Дрвна индустрија; 
7.4 Прехранбена индустрија; 
7.5 Текстилна индустрија; 
7.6  Индустрија за кожи и гуми; 
7.7 Метално преработувачка индустрија; 
8. Складишта и 
9. Земјоделие и шумарство; 
 
Б) Противпожарна тактика 
1.Дефиниција на пожар и класификација на пожа-

рите: 
1.1. Класификација на пожарите според фазите на 

развојот; 
1.2. Класификација на пожарите според видот на 

горивите материи; 
1.3. Класификација на пожарите според местото на 

настанување и според обемот и големината; 
2. Фактори кои влијат на развојот и ширењето на 

пожарот: 
2.1. Развој на пожарот на отворен простор; 
2.2. Развој на пожар во затворен простор; 
3. Методи на гаснење пожари: 
3.1. Гаснење на пожар со ладење; 
3.2. Гаснење на пожар со угушување и со херметич-

ко затворање на просторот; 
3.3. Гаснење на пожарот со прекин на доводот на 

горивата  материја во зоната на горењето; 
3.4. Гаснење на пожар со остранување на горивите 

материи од зоната на пожарот; 
4. Средства за гаснење пожар: 
4.1. Водата како средство за гаснење пожар ; 
4.1.1. Тактичка употреба на водата како средство за 

гаснење пожари; 
4.1.2. Тактична примена  на млазевите вода; 
4.2. Пената како средство за гаснење на пожари и 

гаснење пожари со пена; 
4.3. Јаглендиоксид како средство за гаснење пожари; 
4.4. Прашак  ״Ѕ״ за гаснење на пожари; 
4.5. Халони за гаснење на пожари; 
5. Организација на службата на гаснење пожари; 
6. Основни тактички дејства при гаснење на пожари: 
6.1. Примање на пријави за пожар,поаѓање и возење 

до местото на пожарот; 
6.2. Подготовка за интервенција и поставување на 

справите; 
6.3. Извидување на пожарот; 
6.4. Спасување на луѓе и движни ствари; 
6.5. Раководење со гаснењето на пожарот; 
6.6. Проценка на ситуацијата, одлучување и плани-

рање на акцијата за гаснење на пожарот;  
6.7. Снабдување со вода при гаснење на пожари; 
7.  Избор на тактика за гаснење на пожари; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Тактички можности и тактички настапи на про-
тив пожарните единици; 

9. Гаснење на пожар во затворен простор; 
9.1. Влегување и ориентација во зачадени просто-

рии; 
9.2. Гаснење на пожар во станбени згради; 
9.3. Гаснење на подрумски пожари; 
9.4. Гаснење на пожар во болници; 
9.5. Гаснење на пожар на електрични уреди и по-

стројки; 
10. Гаснење на пожар во индустриски објекти; 
11. Гаснење на пожар на театри,кина  и училишта; 
12. Гаснење на пожар на цврсти материи; 
13. Гаснење на пожар на запаливи течности; 
14. Гаснење пожар на садови под притисок; 
15. Гаснење на димоводни канали; 
16. Гаснење пожар на отворен простор-шумски и 

пожари на земјоделски површини; 
17. Гаснење на пожар во радиоактивна средина; 
18. Опасности кои се јавуват при гаснење на пожа-

рите и 
19. Анализа на интервенциите на гаснење пожари; 
 
В) Противпожарна техника 
1. Лична пожарникарска опрема: шлем, работен ре-

мен со прибор, заштитен мантил, заштитна маска и по-
жарникарско јаже; 

2. Противпожарни црева-усисни и потисни; 
3. Спојки за црева и клуч за спојки; 
4. Подврски,држачи и носачи за црева; 
5. Цревни витла; 
6. Млазници за вода: обични,универзални,монсун, 

монитори и други; 
7. Млазници за воздушна пена и пеногенератори; 
8. Меѓумешалици, разделници,собирници; 
9. Хидрантски продолжеток и клуч за истиот; 
10. Противпожарни апарати: 
10.1. Противпожарни апрати ״Ѕ״ 
10.2. Противпожарни апарати ״СО2״; 
10.3. Противпожарни апарати со халон; 
11. Изолациони апарати со компримиран воздух; 
12. Опрема за заштита од висока температура; 
13. Противпожарни скали: 
13.1. Скали кукачи; 
13.2. Скали составувачи; 
13.3. Скали растегачи; 
13.4. Автомеханички скали и платформи; 
14. Противпожарни возила:навални, цистерни,хе-

миски, технички и др. 
15. Стабилни инсталации за гаснење на пожари; 
16. Преносни противпожарни пумпи; 
17. Всисни корпи и длабокосркачи; 
18. Опрема за осветлување - генератори и рефле-

ктори; 
19. Опрема за вентилација; 
20. Опрема за спасување; 
20.1. Отворена спусница; 
20.2. Затворена спусница; 
20.3. Воздушна перница; 
21. Моторни пили за дрво и метал; 
22. Хидраулични ножици за сечење и раздвојување; 
23. Средства за врски; 
24. Опрема за прва помош и 
25. Опрема за шумски пожари. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

 


