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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2835. 

Врз основа на член 47 од Законот за администра-

тивни службеници („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 27/14 и 199/14), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 го-

дина, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА  

ВРАБОТУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ  

СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Предмет 

 

Член 1 

Со оваа уредба се уредуваат формата и содржината 

на барањето за објавување на јавниот оглас,  формата и 

содржината на јавниот оглас, начинот на поднесување 

на пријавата, начинот на селекција на кандидати и бо-

дувањето на различните фази на селекција, како и дру-

ги прашања во врска со спроведувањето на постапката 

за вработување на административните службеници.  

 

Форма и содржина на барањето за објавување  

на јавен оглас 

 

Член 2 

(1) Барањето за објавување на јавен оглас се доста-

вува од страна на институцијата која има потреба од 

вработување на административен службеник до 

Агенцијата за администрација (во натамошниот текст: 

Агенцијата) на бела хартија, на која е отпечатен мемо-

рандумот на институцијата со А4 формат. 

  Стр. 
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публика Македонија во Механиз-
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     14. Закон за ратификација на Спогодба 

меѓу Македонската Влада и Шпан-

ската Влада за размена и заемна 

заштита на класифицирани инфор-
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 Огласен дел............................................ 1-52 

 

 
 (2) Барањето за објавување на јавен оглас содржи:  

- податоци за институцијата која го поднесува бара-

њето (назив, единствен матичен број на субјектот, 

единствен даночен број, реден број на барањето во те-

ковната година, датум на поднесување на барањето); 

- податоци за работните места кои треба да се обја-

ват (за секое различно работно место од огласот: реден 

број, шифра, назив; број на извршители; потребен сте-

пен и вид на образование, потребно работно искуство; 

потребни општи работни компетенции; потребно ниво 

на познавање на странски јазик; потребно познавање 

на работа со компјутерски програми за канцелариско 

работење; други посебни работни компетенции од ак-

тот за систематизација; дополнителни услови доколку 

се бараат; почеток и завршеток на дневното и неделно-

то работно време и распоред на работното време; пари-

чен нето износ на збирот од делот на плата за степен на 

образование и делот на плата за ниво); 

- податоци за членовите на Комисија за селекција за 

вработување по јавен оглас (во натамошниот текст: Ко-

мисијата) и нивните заменици од институцијата (име и 

презиме; звање/назив на работно место; електронска 

адреса; број на мобилен телефон); 

- податоци за распределбата на бројот на огласени 

работни места по припадност на заедница; и 

- потпис на секретарот, односно раководно лице на 

институцијата во која не се назначува секретар. 

(3) Кон барањето се приложуваат потпишани изјави 

за обезбедување на тајност и заштита на обработката 

на личните податоци од страна на членовите на Коми-

сијата за селекција, решенија за овластување за врше-

ње на обработка на личните податоци на членовите на 

Комисијата за селекција од страна на раководното лице 

на институцијата каде се вработени; како и известува-

њето за обезбедени финансиски средства. 
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Форма и содржина на јавниот оглас 

 

Член 3 

(1) Врз основа на барањето од член 2 став (1) од 

оваа уредба, од страна на Агенцијата се објавува јавен 

оглас во дневни весници, како и во електронска форма 

на интернет страницата на Агенцијата. 

(2) Покрај задолжителните елементи  согласно За-

конот за вработените во јавниот сектор, јавниот оглас 

содржи и: 

- напомена дека кандидатите пополнуваат елек-

тронска пријава за вработување на административен 

службеник преку интернет страницата на Агенцијата; 

- напомена дека по истекот на рокот за пријаву-

вање, огласот ќе биде отстранет од интернет страница-

та на Агенцијата; 

- напомена за максималната големина на поедине-

чен документ кој се прикачува со електронската при-

јава; и 

- напомена дека времето и датумот на одржувањето 

на сите фази на селекцијата се објавуваат на интернет 

страницата на Агенцијата. 

 

Начин на поднесување на пријава за вработување 

на административен службеник 

 

Член 4 

(1) Пријавите за вработување на административен 

службеник по јавните огласи се поднесуваат во  елек-

тронска форма преку интернет страницата на Агенци-

јата. 

(2) За да може да пополни електронската пријава, 

кандидатот треба да креира кориснички профил, при 

што му се доделува идентификациски код кој се корис-

ти за активирање на испитот за административен служ-

беник, како и заради следење на резултатите од фазите 

на селекција. 

 

Начин на селекција на кандидати 

 

Член 5 

Во сите фази на селекцијата, кандидатите може да 

освојат најмногу 100 бода, и тоа распоредени на след-

ниот начин: 

 

*** Фаза 1 - Aдминистративна  

селекција 

Можни 

бодови 

1. Формално образование 25 

2. Неформално образование 2 

3. Работно искуство 5 

4. Познавање на странски јазик 5 

5. Познавање на работа со компју-

терски програми за канцелариско  

работење 

3 

Вкупно 40 

*** Фаза 2 – Испит за администрати-

вен службеник 

Максимум 

бодови 

1. Стручен дел 25 

2. Дел за проценка на интелектуал-

ниот капацитет 

15 

Вкупно 40 

*** Фаза 3 – Проверка на веродостој-

ност на докази и интервју 

Максимум 

бодови 

1. Интервју: Општи прашања 6 

2. Интервју: Прашања за општите 

компетенции 

6 

3. Интервју: Прашања за посебните 

компетенции 

6 

4. Интервју: Активно познавање на 

македонски јазик 

2 

Вкупно 20 

*** Фаза 4 – Тест на личност Соодветен 

Вкупно бодови во сите фази на селекцијата 100 

 

Известување за одржување на фазите  

на селекција 

 

Член 6 

(1) На денот на објавувањето на јавниот оглас, од 

страна на Агенцијата, на електронска адреса или по 

СМС се доставува известување до секретарот на инсти-

туцијата за чија потреба се објавува огласот, односно 

функционерот на институцијата во која не се назначува 

секретар, за денот и часот на административната селек-

ција.  

(2) Известувањето од став (1) на овој член се доста-

вува и до членовите на Комисијата и нивните заме-

ници, согласно податоците во барањето од член 2 став 

(2) алинеја 3 од оваа уредба.  

(3) Секретарот, односно функционерот на институ-

цијата во која не се назначува секретар ги координира 

членовите на Комисијата и нивните заменици заради 

обезбедување на нивно присуство во фазите на селек-

ција.  

(4) Ако член на Комисијата за селекција или него-

виот заменик, не се појави на било која од фазите на 

селекција, истата се одложува, по што претседателот 

на Комисијата доставува известување до секретарот, 

односно функционерот во институцијата во која не се 

назначува секретар, кое содржи нов термин за одржу-

вање на фазата на селекција со укажување за презема-

ње на соодветни мерки согласно закон за неоправдано 

отсутниот член на Комисијата. 

 

Aдминистративна селекција 

 

Член 7 

(1) На закажаниот термин за административна се-

лекција, од страна на Комисијата се врши увид и про-

верка на податоците во пријавата за вработување и 

приложените докази кон пријавата, за да се утврди да-

ли за сите внесени податоци се приложени соодветни 

докази и дали внесените податоци соодветствуваат со 

доказите кои се приложени кон пријавата. 

(2) По завршувањето на проверката, за кандидатите 

кои дале точни податоци и ги приложиле потребните 

докази и кои ги исполнуваат условите утврдени во јав-

ниот оглас (во натамошниот текст: уредниот кандидат), 

од страна на Комисијата се пресметува бројот на бодо-

ви во административната селекција. 
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Бодови за стручни квалификации за кандидати за 

административни службеници 

 

Член 8 

Максималниот број на бодови за стручни квалифи-

кации кои кандидатот за административен службеник 

може да ги освои е 27 бодови, и се добива како збир на 

бодовите од формалното образование - најмногу 25 бо-

да и бодовите од неформалното образование - најмногу 

2 бода. 

 

Бодови за формално образование за кандидати за 

административни службеници од категорија Г 

 

Член 9 

(1) Бодовите за формално образование (во ната-

мошниот текст: БФО) за кандидатите за администра-

тивни службеници од категорија Г се добиваат на след-

ниов начин: 

- ако кандидатот има ниво на квалификации IV спо-

ред Македонската рамка на квалификации и стекнати 

најмалку 180 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО, или 

средно образование, БФО = (општ успех  на кандида-

тот во средното образование x 4,6); 

- ако кандидатот има ниво на квалификации VА 

според Македонската рамка на квалификации и стекна-

ти најмалку 60 кредити според ЕКТС, или вишо обра-

зование, БФО = (општ успех  на кандидатот во средно-

то образование x 4,6) + 1; 

- ако кандидатот има ниво на квалификации VIБ 

според Македонската рамка на квалификации и стекна-

ти 180 кредити според ЕКТС, БФО = (општ успех  на 

кандидатот во средното образование x 4,6) + 1,5; 

- ако кандидатот има ниво на квалификации VIА 

според Македонската рамка на квалификации и стекна-

ти 240 кредити според ЕКТС, или завршен VII/1 сте-

пен, тогаш БФО = (општ успех  на кандидатот во сред-

ното образование x 4,6) + 2.   

(2) Општиот успех на кандидатот се утврдува врз 

основа на оценката од свидетелството кое на кандида-

тот му го издало средното училиште.  

(3) За кандидати кои завршиле средно образование 

во училишта во странство, општиот успех се утврдува 

врз основа на документ за нострификација и еквива-

ленција на свидетелството издаден од Министерството 

за образование и наука. 

(4) Во случаите од став (1) алинеи 2, 3 и 4 од овој 

член, дополнителните бодови се пресметуваат врз ос-

нова на доставените уверенија, односно дипломи изда-

дени од високообразовните установи, односно врз ос-

нова на документ за нострификација и еквиваленција 

на дипломата издаден од Министерството за образова-

ние и наука. 

 

Бодови за формално образование за кандидати за 

административни службеници од категориите Б и В 

 

Член 10 

(1) Бодовите за формално образование за кандида-

тите за административни службеници од категориите Б 

и В, се пресметуваат како збир од производите на бо-

довите за просечниот успех на кандидатот и бодовите 

од рангот на високообразовната установа на соодвет-

ниот циклус на студии, за сите циклуси на студии кои 

кандидатот ги завршил, односно БФО = (УспехI x 

РангI) + (УспехII x РангII) + (УспехIII x РангIII), при 

што: 

- Успех I е просечниот успех на кандидатот во 

првиот циклус на студии;  

- Ранг I e рангот на високообразовната установа на 

која кандидатот завршил прв циклус на студии; 

- Успех II е просечниот успех на кандидатот во вто-

риот циклус на студии;  

- Ранг II e рангот на високообразовната установа на 

која кандидатот завршил втор циклус на студии; 

- Успех III е просечниот успех на кандидатот во 

третиот циклус на студии;  

- Ранг III e рангот на високообразовната установа 

на која кандидатот завршил трет циклус на студии. 

 (2) Просечниот успех на кандидатот од секој цик-

лус на студии се пресметува како просечна вредност од 

оценките за сите положени испити во тој циклус на 

студии, односно збирот од оценките од положени ис-

пити поделен со бројот на положени испити, врз осно-

ва на податоците за испити и оценки содржани во офи-

цијален документ издаден од високообразовната уста-

нова. 

(3) За кандидати кои завршиле прв, втор или трет 

циклус на студии на високообразовни установи во 

странство, просечниот успех се пресметува врз основа 

на документ за нострификација и еквиваленција на 

дипломата издаден од Министерството за образование 

и наука. 

 

Ранг на високообразовни 

 установи 

 

Член 11 

 (1) Рангот на високообразовната установа се ут-

врдува врз основа на последно објавената официјална 

ранг-листа на високообразовни установи во Република 

Македонија (во натамошниот текст: домашна ранг-

листа) и последно објавените официјални ранг-листи 

на високообразовни установи надвор од Република Ма-

кедонија (во натамошниот текст: странски ранг-листи), 

утврдени со Законот за административните службе-

ници. 

(2) Од страна на Министерството за образование и 

наука, веднаш по објавувањето на домашната ранг-лис-

та на својата официјална веб страница, односно веднаш 

по објавувањето на странските ранг-листи на нивните 

официјални веб страници, се превземаат и се доставу-

ваат до Агенцијата, која најдоцна до седум дена од де-

нот на приемот ги објавува на својата веб страница. 

(3) За кандидатот кој поседува диплома од домашна 

високообразовна установа која е рангирана на домаш-

ната ранг-листа од став (1) од овој член, бодовите за 

ранг се пресметуваат како: РангI = 1,5 * (вкупен резул-

тат од рангирањето)/100, додека РангII = РангIII = (вку-

пен резултат од рангирањето)/1000. 
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 (4) За кандидатот кој поседува диплома од стран-

ска високообразовна установа која е рангирана на било 

која од странските ранг-листи од став (1) од овој член, 

бодовите за ранг се пресметуваат на следниот начин: 

- рангирана од 1 до 10 место: РангI = 2,2, додека 

РангII = РангIII = 0,15; 

- рангирана од 11 до 50 место: РангI = 2,1, додека 

РангII = РангIII = 0,14; 

- рангирана од 51 до 100 место: РангI = 2,0, додека 

РангII = РангIII = 0,13; 

- рангирана од 101 до 200 место: РангI = 1,9, додека 

РангII = РангIII = 0,12; 

- рангирана од 201 до 800 место: РангI = 1,8, додека 

РангII = РангIII = 0,11. 

(5) За кандидатот кој поседува диплома од домашна 

високообразовна установа која не е рангирана на до-

машната ранг-листа од став (1) на овој член, или дип-

лома од странска високообразовна установа која не е 

рангирана на било која од странските ранг-листи од 

став (1) од овој член, бодовите за ранг се пресметуваат 

како: РангI = 0,3, додека РангII = РангIII = 0,03. 

 

Бодување на неформалното образование 

 

Член 12 

Неформалното образование се вреднува на начин 

што секој меѓународно признат стручен сертификат 

или уверение кој е поврзан со област која е релевантна 

за работното место, се вреднува со 0,5 бодови, при што 

за неформално образование може да се добие најмногу 

2 бода. 

   

Бодување на работен стаж 

 

Член 13 

Работниот стаж се вреднува со најмногу 5 бода, и 

тоа на следниов начин: 

- за исполнување на законски пропишаниот мини-

мум - 2 бода; 

- за работен стаж над законски пропишаниот мини-

мум - по 0,25 бода за секои 5 години, а најмногу  до-

полнителни 1,25 бода; 

- за работен стаж на раководно место над законски 

пропишаниот минимум - по 0,25 бода за секои 2 го-

дини, а најмногу дополнителни 1 бода; 

- за позитивна препорака од претходно работно 

место за кое е евидентиран работен стаж од најмалку 1 

година - по 0,25 бода, а најмногу дополнителни 0, 5 

бода; и 

- за потврда за реализиран волонтерски стаж во 

институциите на јавниот сектор од најмалку 6 месеци – 

дополнителни 0,25 бода. 

 

Бодување на познавањето на странски јазици 

 

Член 14 

(1) Познавањето на еден од трите најчесто користе-

ни јазици на Европската Унија (англиски, француски 

или германски јазик), се вреднува со максимум 5 бода, 

и тоа на следниов начин: 

- за исполнување на законски пропишаниот мини-

мум - 2 бода; и 

- за познавање на странски јазик на повисоко ниво 

на Eвропската јазична рамка на Советот на Европа 

(CEFR) од законски пропишаниот минимум -  0,5 бода 

по ниво, а најмногу дополнителни 2 бода;  

(2) Познавањето на било кој втор јазик од шесте 

официјални јазици на Обединетите нации за кој канди-

датот поседува меѓународно признат сертификат или 

уверение – се вреднува со дополнителен 1 бод. 

 

Бодување на познавањето на компјутерски  

програми за канцелариско работење 

 

Член 15 

Познавањето на работа со компјутерски програми 

за канцелариско работење се вреднува со максимум 3 

бода, и тоа на следниов начин: 

- за исполнување на законски пропишаниот мини-

мум, односно поседување на потврда/уверение издаде-

ни во Република Македонија - 1 бод; или 

- за поседување на меѓународно признат сертифи-

кат за положен: Certiport: IC3 GS4 Key Applications,  

Microsoft: MOS Word или MOS Excel, или ECDL: Core 

- 3 бодa. 

 

Записник за фаза 1 од селекцијата 

 

Член 16 

(1) За извршената административната селекција, од 

страна на Комисијата се составува записник, кој ги 

содржи следните податоци: датум, место и време на 

одржување на административната селекција, број на 

оглас, датум на објава на огласот, во кои дневни весни-

ци е објавен огласот, институција за чии потреби е об-

јавен огласот, а за секое различно работно место кое се 

огласува  шифра и назив на работното место, број на 

извршители, податок за вкупен број на пријавени кан-

дидати, број на неуредни кандидати, број на уредни 

кандидати, број на кандидати кои продолжуваат во 

втората фаза на селекција, име, презиме и потпис на 

претседателот и членовите на Комисијата или нивните 

заменици. 

(2) Прилозите кон записникот содржат: 

- Листа на уредни и неуредни кандидати, која ги 

содржи следните податоци: идентификациски код на 

секој неуреден кандидат и причина за неговата неуред-

ност, идентификациски код на секој од уредните кан-

дидати и освоените бодови од административната се-

лекција, 

- Ранг - листа со идентификациски кодови на кан-

дидатите кои ја поминале административната селек-

ција, со бројот на освоени бодови, 

- Листа со идентификациски кодови на кандидатите 

за кои постапката на селекција завршила, 

- Информација за денот и часот на одржување на 

втората фаза на селекција. 



2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 7 

 
 

(3) Прилозите од став (2) алинеи 2, 3 и 4 на овој 

член се објавуваат на интернет страницата на Агенци-

јата, веднаш по нивната подготовка. 

 

Испит за административен  

службеник 

 

Член 17 

(1) Кандидатите од ранг - листата од член 16 став 

(2) алинеја 2 од оваа уредба полагаат испит за адми-

нистративен службеник. 

(2) На испитот за административен службеник, кан-

дидатот може да освои најмногу 40 бодови, односно 

најмногу 25 бода на стручниот дел и најмногу 15 бода 

на делот за проценка на интелектуалниот капацитет. 

(3) Двата дела од испитот за административен 

службеник се полагаат последователно, со максимално 

времетраење од 60 минути по дел.  

   

Стручен дел од испит за административен 

службеник 

 

Член 18 

(1) Прашањата од стручниот дел на испитот за ад-

министративен службеник имаат три степени на сложе-

ност и носат различен број на бодови и тоа: 

- за прашања од ниска сложеност - 0,5 бода; 

- за прашања од средна сложеност - 0,75 бода; и 

- за прашања од висока сложеност - 1 бод. 

(2) Во зависност на категоријата на работното мес-

то за кое аплицира, кандидатот добива: 

- за категорија Г - 10 прашања од ниска, 20 праша-

ња од средна и 5 прашања од висока сложеност; 

- за категорија В - 6 прашања од ниска, 16 прашања 

од средна и 10 прашања од висока сложеност; 

- за категорија Б - 5 прашања од ниска, 10 прашања 

од средна и 15 прашања од висока сложеност. 

 

Дел за проценка на интелектуалниот капацитет  

на кандидатот 

 

Член 19 

(1) Веднаш по завршување на полагањето на струч-

ниот дел од испитот, кандидатот го полага делот за 

проценка на неговиот интелектуален капацитет. 

(2)  Делот за проценка на интелектуалниот капаци-

тет носи најмногу 15 бода и истиот се состои од 16 си-

логизми и 30 матрици и тоа:  

- 2 силогизми со ниска сложеност по 0,1 бода, или 

најмногу 0,2 бода; 

- 6 силогизми со средна сложеност по 0,3 бода, или 

најмногу 1,8 бода;  

- 8 силогизми со висока сложеност по 0,5 бода, или 

најмногу 4 бода; 

- 5 матрици со ниска сложеност по 0,2 бода, или 

најмногу 1 бод; 

- 20 матрици со средна сложеност по 0,3 бода, или 

најмногу 6 бода; и 

- 5 матрици со висока сложеност по 0,4 бода, или 

најмногу 2 бода. 

(3) Сложеноста на силогизмите и матриците е раз-

лична за различните категории на работни места на ад-

министративни службеници. 

 

Резултати од испитот за административен  

службеник 

 

Член 20 

(1) Од страна на Агенцијата се евидентираат канди-
датите кои го полагале испитот за административен 
службеник. 

 (2) Евидентирањето од став (1) на овој член, се 
врши во електронска форма која содржи податоци за: 
идентификацискиот код на кандидатот; датум на пола-
гање на испитот и резултатот (вкупниот број на освое-
ни бодови) од испитот. 

 

Записник за фаза 2 од селекцијата 
 

Член 21 
(1) За спроведениот испит, од страна на Комисијата 

се составува записник кој ги содржи следните пода-
тоци: датум, време и место на одржување на испитот, 

број на огласот, а за секое различно работното место за 
кое е објавен огласот и шифра и назив, број на изврши-
тели,  број и идентификациски кодови на уредно пока-
нети кандидати и број и идентификациски кодови на 
кандидати кои се појавиле на полагањето, со освоени 
бодови во првата и втората фаза на селекција, како и 
име, презиме и потпис на претседателот на Комисијата 

и членовите или нивните заменици. 
(2) Прилозите кон записникот содржат: 
- Листа на кандидати кои го полагале испитот, која 

ги содржи следните податоци: идентификациски код и 
освоените бодови од испитот, за секој кандидат кој го 
полагал испитот, 

- Ранг - листа со идентификациски кодови на кан-

дидати кои продолжуваат во третата фаза на селекција, 
со освоени бодови во првата и втората фаза на селек-
ција,   

- Листа со идентификациски кодови на кандидати 
кои не продолжуваат во третата фаза на селекција, 

- Информација за денот и часот на одржување на 
третата фаза на селекција. 

(3) Кандидатите кои освоиле помалку од 20 бодови 

збирно во првата и втората фаза на селекција, ќе бидат 
ставени на листата од став (2) алинеја 3 на овој член. 

(4) Прилозите од став (2) алинеи 2, 3 и 4 на овој 

член се објавуваат на интернет страницата на Агенци-

јата, веднаш по нивната подготовка.  

 

Интервју 

 

Член 22 

(1) Од страна на Комисијата се одржува подготви-

телен состанок најдоцна 30 минути пред почетокот на 

интервјуто, на кој се определува формата на интервјуто 

(усно или комбинирано усно и писмено) и темите кои 

ќе се опфатат во текот на интервјуто. 
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(2) Интервјуто се состои од следните елементи:  

- општи прашања, преку кои се проверува интере-

сот и мотивацијата на кандидатот за работното место, 

прашања во врска со претходното работно искуство 

(ако имал), очекувањата на кандидатот од вработува-

њето и сл; 

- ситуациони прашања, преку кои се проверуваат 

потребните општи работни компетенции за категорија-

та на која припаѓа работното место; 

- стручни прашања или практични задачи, преку 

кои се проверуваат посебните работни компетенции од 

делокругот на работното место; и  

- оценка на способноста на кандидатот за изразу-

вање/пишување на македонски литературен јазик. 

(3) На интервјуто кандидатот може да освои нај-

многу 20 бодови, односно најмногу 6 бода од општите 

прашања, најмногу 6 бода од ситуационите прашања, 

најмногу 6 бода од стручните прашања или практични-

те задачи и најмногу 2 бода од оценката на способнос-

та на кандидатот за изразување/пишување на македон-

ски литературен јазик. 

(4) Текот на интервјуто се координира од страна на 

претседателот на Комисијата кој треба да обезбеди ед-

наков и фер однос кон сите кандидати. 

(5) Претседателот на Комисијата се грижи и за 

придржување на членовите на Комисијата кон пропи-

шаното упатство за спроведување на интервју. 

(6) Секој член на Комисијата поединечно за секој 

кандидат пополнува формулар во кој ги внесува бодо-

вите, одделно за сите елементи на интервјуто и го пот-

пишува. 

(7) Бројот на добиени бодови за секој кандидат пое-

динечно се добива од просекот на доделени бодови од 

сите членови на Комисијата.     

(8) Во случај кога ситуационите прашања, преку 

кои се проверуваат потребните општи работни компе-

тенции за категоријата на која припаѓа работното 

место, му се задаваат во писмена форма, бодувањето на 

тој елемент го врши претседателот на Комисијата, при 

што сите членови тој број на бодови го внесуваат во 

својот формулар. 

(9) Во случај кога стручните прашања или практич-

ните задачи, преку кои се проверуваат посебните ра-

ботни компетенции од делокругот на работното место 

му се задаваат во писмена форма, бодувањето на тој 

елемент го врши членот на комисијата кој е раководи-

тел на организационата единица во која работното мес-

то се пополнува, при што сите членови тој број на бо-

дови го внесуваат во својот формулар. 

 

Записник за фаза 3 од селекцијата 

 

Член 23 

 (1) За спроведеното интервју од страна на Комиси-

јата се составува записник кој ги содржи следните по-

датоци: датум, време и место на одржување на интер-

вјуто, број на оглас, а за секое различно работно место 

за кое се објавува огласот и шифра  и назив, број на из-

вршители, вкупен број на уредно поканети кандидати и 

нивни идентификациски кодови, број на кандидати кои 

успешно ја поминале проверката на веродостојност на 

докази и нивни идентификациски кодови, број на кан-

дидати кои не ја поминале проверката на веродостој-

ност на докази, нивни идентификациски кодови и при-

чини,  број на кандидати со кои е спроведено интервју 

и нивни идентификациски кодови, број на кандидати 

кои не се појавиле на интервјуто и нивни идентифика-

циски кодови, како и име, презиме и потпис на претсе-

дателот и членовите, или нивните заменици. 

(2) Прилозите кон записникот содржат: 

- Листа на кандидати со кои е спроведено интервју, 

која ги содржи следните податоци: идентификациски 

код и освоените бодови од интервјуто, за секој канди-

дат, 

- Потпишани формулари од сите членови на Коми-

сијата за бодување на интервјуто, 

- Ранг - листа со идентификациски кодови на кан-

дидати кои продолжуваат во четвртата фаза на селек-

ција, со освоени бодови во првата, втората и третата 

фаза на селекција,   

- Листа со идентификациски кодови на кандидати 

кои не продолжуваат во четврта фаза на селекција, 

- Информација за денот и часот на одржување на 

четвртата фаза на селекција. 

(3) Кандидатите кои освоиле 0 бодови при оценува-

њето на нивната способност за изразување на македон-

ски литературен јазик, ќе бидат ставени на листата од 

став (2) алинеја 4 на овој член. 

(4) Прилозите од став (2) алинеи 3 и 5 на овој член, 

се објавуваат на интернет страницата на Агенцијата, 

веднаш по нивната подготовка.  

 

Тест на личност 

 

Член 24 

(1) Кандидатите од ранг - листата од член 23 став 

(2) алинеја 3 од оваа уредба, а кои на претходните три 

фази на селекција освоиле најмалку 60 бода се тестира-

ат со тест на личност. 

(2) Времето на тестирање изнесува 80 минути, по 

чиј истек тестот автоматски се прекинува. 

 

Записник за фаза 4 од селекцијата и предлог  

на кандидати за вработување 

 

Член 25 

 (1) За спроведеното тестирање со тестот на лич-

ност, од страна на Комисијата се составува записник 

кој ги содржи следните податоци: датум, време и место 

на одржување на тестот на личност, број на оглас, а за 

секое различно работно место за кое се објавува огла-

сот шифра и назив, број на извршители, вкупен број на 

уредно поканети кандидати и нивни идентификациски 

кодови, број на кандидати кои врз основа на резултатот 
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од тестот на личност се соодветни за работното место и 

нивни идентификациски кодови, како и име, презиме и 

потпис на претседателот и членовите, или нивните за-

меници. 

(2) Прилозите кон записникот содржат: 

- Листа на кандидати со кои е спроведен тестот на 

личност, кој ги содржи следните податоци: идентифи-

кациски код и резултатот од тестот на личност, за секој 

кандидат, 

- Конечна ранг - листа на кандидати со нивните 

идентификациски кодови и вкупен број на освоени бо-

дови во сите фази на селекција. 

(3) Предлогот на кандидати за вработување го пот-

пишува Претседателот на Комисијата, и го доставува 

до секретарот, односно раководното лице на институ-

цијата во која не се назначува секретар. 

(4) Предлогот од став (3) на овој член содржи: ра-

ботно место за кое се дава предлогот, идентификацис-

ки код, име и презиме, место на конечната ранг-листа, 

припадност на заедница и вкупен број на бодови во си-

те фази на селекција, за секој кандидат кој се предлага 

за вработување. 

 

Просторни услови за полагање на испитот за  

административен службеник и тестирање  

со тестот на личност 

 

Член 26 

(1) Полагањата/тестирањата се спроведуваат во 

Агенцијата, односно во тест центар со кој Агенцијата 

има склучено договор, во простории кои се материјал-

но и технички опремени со соодветна информатичко-

комуникациска опрема и софтвер за нивно спроведу-

вање, водење на евиденции и документација и видео 

надзор. 

 (2) Просториите од став (1) на овој член треба да 

поседуваат најмалку две веб камери, кои овозможуваат 

снимање на просторијата и кандидатите, со тоа што 

најмалку една од поставените камери, во секој момент 

од полагањето/тестирањето треба да обезбедува увид и 

следење на состојбата на дисплејот поставен во истата 

просторија.  

 

Правила за полагање/тестирање 

 

Член 27 

 (1) Пред почетокот на полагањето/тестирањето, по-

единечно се утврдува идентитетот на секој од кандида-

тите присутни во просторијата по што се пристапува 

кон запознавање на кандидатите со текот и правилата 

на полагањето/тестирањето. 

(2) Кандидатот кој нема да ги почитува правилата 

од став (1) на овој член, ќе биде повикан да ја напушти 

просторијата во која се полага/тестира, по што следува 

негово исклучување од мрежниот пристап до аплика-

цијата за полагање/тестирање. 

(3) По завршувањето на полагањето/тестирањето, 

односно по истекот на времето за полагање/тестирање, 

кандидатот ја напушта просторијата. 

Начин на полагање на испитот за административен 

службеник 

 

Член 28 

(1) Кандидатот го полага испитот за администрати-

вен службеник преку внесување на единствениот иден-

тификацискиот код заради активирање на тестирањето 

и давање на одговори на поставените прашања на ком-

пјутерот на кој е распореден, при што кандидатот го 

избира точниот одговор од понудените одговори. 

(2) За време на полагањето на стручниот дел од ис-

питот, односно на делот за проценка на интелектуални-

от капацитет, кандидатот може да се навраќа на прет-

ходните прашања и да ги менува дадените одговори, се 

додека не ја одбере опцијата “заврши со полагање и 

пресметај бодови”, по што полагањето се прекинува и 

се пресметуваат освоените бодови за соодветниот дел 

од испитот.  

(3) По истекот на максималните времетраења ут-

врдени со оваа уредба, стручниот, односно делот од ис-

питот за проценка на интелектуалниот капацитет на 

кандидатот автоматски се прекинува и се пресметуваат 

освоените бодови. 

(4) Освоените бодови од ставот (2) и ставот (3) на 

овој член се објавуваат на компјутерот на кандидатот и 

автоматски се заведуваат во базата на кандидати кои во 

истиот термин го полагале испитот, а која треба да сод-

ржи име и презиме на кандидатот и број на освоени бо-

дови за секој кандидат, откако кандидатот заврши со 

полагањето. 

(5) Базата од став (4) на овој член, треба да е пов-

рзана со дисплејот на кој се прикажува моменталната 

состојба на кандидатите и тоа: името и презимето на 

кандидатот веднаш по активирањето на тестирањето од 

страна на кандидатот, како и освоените бодови од 

стручниот, односно делот за проценка на интелектуал-

ниот капацитет за кандидатот по завршување на пола-

гањето на соодветниот дел. 

 

Начин на тестирање со тестот на личност 

 

Член 29 

(1) Кандидатот го пополнува тестот на личност пре-

ку внесување на единствениот идентификациски код 

заради активирање на тестирањето, давање на соглас-

ност за придржување кон упатството за одговарање на 

прашањата, како и давање на одговори на поставените 

прашања, на компјутерот на кој е распореден.  

(2) По истекот на максималното времетраење за 

тестирање, тестот автоматски се прекинува. 

(3) Проценката од тестот може да биде: „кандида-

тот е соодветен за работното место“ или „кандидатот 

не е соодветен за работното место“. 

(4) Проценката од тестот од ставот (4) на овој член 

се објавува на компјутерот на кандидатот веднаш по 

завршување на тестирањето и истиот автоматски се за-

ведува во базата на кандидати кои во истиот термин 

биле тестирани. 
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Чување на материјалите од испити/тестови 

 

Член 30 

(1) Идентификациските кодови на кандидатите за-

едно со нивните резултати од испитот/тестот, записни-

ците од сите фази на селекција, како и снимките од по-

лагањето/тестирањето, се чуваат во Агенцијата, во вре-

менски период согласно Законот за административните 

службеници. 

(2) При чувањето на материјалите од став (1) на 

овој член, се применуваат техничките и организациони 

мерки за тајност и заштита на личните податоци, сог-

ласно Законот за заштита на личните податоци и Пра-

вилникот за техничките и организациските мерки за 

обезбедување тајност и заштита на обработка на лич-

ните податоци. 

 

Преодни одредби 

 

Член 31 

(1) Рангот на високообразовните установи утврден 

во член 11 од оваа уредба,  ќе отпочне да се применува 

со отпочнувањето на примената на одредбите од член 

110 од Законот за административни службеници 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14 

и 199/14). 

(2) До отпочнувањето на примената на член 11 од 

оваа уредба, рангот на домашните и странските висо-

кообразовни установи ќе се пресметува на следниот на-

чин: РангI = 2,2, додека РангII = РангIII = 0,15. 

   

Влегување во сила 

 

Член 32 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.42-3180/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

2836. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за Влада-

та 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, 51/11, 15/13 и 139/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 26.5.2015 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБАТА 

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА И 

ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

    

Член 1 

Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за 

употреба на средства на присилба и огнено оружје 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/98 

и 17/04). 

Члeн 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“.   

 

Бр.42-4687/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

2837. 

Врз основа на член 143 став 3 од Законот за зашти-

та и спасување („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 26.5.2015 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИ-

НОТ НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ЗА ПРОЦЕНА 

И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТА 

НАСТАНАТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ 

НЕСРЕЌИ 

    

Член1 

Во Уредбата за начинот на работа на комисиите за 

процена и утврдување на висината на штета настаната 

од природни непогоди и други несреќи („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 98/05 и 152/10), во 

член 9 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Комисијата за процена и утврдување на висината 

на штетата од природни непогоди и други несреќи, 

збирниот извештај за проценетите штети на територи-

јата на Републиката го доставува до Владата на Репуб-

лика Македонија, освен извештајот за процена за ут-

врдена загуба на приходот од продажбата на земјодел-

ските растенија и животни и на земјоделски имот и 

штети на стакленици и пластеници, кој го доставува до 

Министерството за земјоделство, шумарство и водос-

топанство“. 

 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-5483/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

2838. 

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.52/1991), член 7, алинеја 11 и член 31 

од Законот за надворешни работи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.46/2006, 107/2008, 26/2013, 

39/2014 и 61/2015), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИ-

ТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ, СО СЕДИШТЕ ВО 

ТОТОВА, ЊУ ЏЕРСИ 

 

Член 1 

Република Македонија отвора Генерален Конзулат 

на Република Македонија во Соединетите Американ-

ски Држави, со седиште во Тотова, Њу Џерси. 

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 64/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2839. 

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.52/1991), член 7, алинеја 11 и член 31 

од Законот за надворешни работи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.46/2006, 107/2008, 26/2013, 

39/2014 и 61/2015), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 26.5.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЊУЈОРК, 

СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 

 

Член 1 

Република Македонија го затвора  Генералниот 

Конзулат на Република Македонија во Њујорк во Сое-

динетите Американски Држави, со седиште во Њујорк. 

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 64/2 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2840. 

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.52/1991) и член 31 од Законот за над-

ворешни работи („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.46/2006, 107/2008 и 26/2013), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

26.5.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО КОНСТАНЦА 

 

Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Романија, со седиште во Констанца. 

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 65/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2841. 

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за индус-

триска сопственост („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 21/09, 4/11, 12/11 и 41/11), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

26.5.2015 година, донесе 

 

O Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ДРЖАВНИОТ  

ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Тарифата за 

дополнување на Тарифата на Државниот завод за ин-

дустриска сопственост на Република Македонија,                   

бр. 03-604/7 од 22.5.2015 година, донесенa од директо-

рот на Заводот. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-3612/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Mакедонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2842. 

Врз основа на член 38 од Законот за за ловството  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 
82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.5.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛО-
ВИШТЕТО  БР.1 „ПОЛАКИ“ – КОЧАНИ НА ОДГЛЕ-
ДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“  

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Дивечот во ловиштето бр.1 „Полаки“ – Кочани се 

дава на привремено одгледување и заштита на Јавното 
претпријатие за стопанисување со шумите во државна 
сопственост „Македонски шуми“ – Скопје, се до дава-
ње на дивечот во ловиштето по пат на концесија. 

 
Член 2 

Правата и обврските на Владата на Република Ма-
кедонија и Јавното претпријатие за стопанисување со 
шумите во државна сопственост „Македонски шуми“ – 
Скопје за спроведување на активностите за одгледува-
ње и заштита на дивечот како и за начинот на обезбе-
дување на средства за вршење на дејноста ќе се ут-
врдат со договор.  

Во име на  Владата на Република Македонија дого-
ворот од став 1 од овој член ќе го потпише министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
Бр.42-3785/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

2843. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21.5.2015 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН 

ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА -  
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Акционерското Друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката – Скопје се да-
ваат на трајно користење без надомест недвижните 
ствари – деловни простории и тоа: 

- деловен простор запишан во ИЛ бр. 102590 за КО 
Центар 1, на КП 12031, на ул. “Вељко Влаховиќ“ бр.7, 
со вкупна површина од 49 м2“, сопственост на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-4166/2 Заменик на претседателот 

21 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2844. 
Врз основа на член 123 од Законот за електронските 

комуникации („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.39/2014, 188/2014 и 44/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.5.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПЛАНОТ ЗА НА-

МЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Планот за на-
мена на радиофреквенциските опсези во Република 
Македонија, донесен од Агенцијата за електронски ко-
муникации под бр.0201-631/5 од 22.5.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-4343/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
________ 

2845. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 21.5.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ  
ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Универзитетот „Гоце Делчев“ - 

Штип се даваат на трајно користење, без надоместок 

недвижни ствари сопственост на Република Македо-

нија, запишани во Имотен лист бр. 68504, за КО Ма-

џари, кои се наоѓаат на КП бр. 17 и тоа:  
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- зграда 5, намена на зграда В1-3, влез 1, кат К1, на-

мена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со пов-

ршина од 306м2; 

- зграда 5, намена на зграда В1-3, влез 1, кат МА, 

намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со пов-

ршина од 325м2; 

- зграда 5, намена на зграда В1-3, влез 1, кат ПР, на-

мена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со пов-

ршина од 262м2; 

- зграда 5, намена на зграда В1-3, влез 2, кат ПР, на-

мена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со пов-

ршина од 59м2; 

- зграда 6, намена на зграда В1-3, влез 1, кат К1, на-

мена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со пов-

ршина од 304м2; 

- зграда 6, намена на зграда В1-3, влез 1, кат ПО, 

намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со пов-

ршина од 606м2; 

- зграда 6, намена на зграда В1-3, влез 1, кат ПР, на-

мена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со пов-

ршина од 686м2; 

- зграда 8, намена на зграда А5-1, влез 1, кат ПР, на-

мена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со површи-

на од 60м2; 

- зграда 16, намена на зграда В1-3, влез 1, кат ПР, 

намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со пов-

ршина од 61м2 и 

- зграда 16, намена на зграда В1-3, влез 1, кат К1, 

намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со пов-

ршина од 62м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

 Бр. 42-4374/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2846. 

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

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 21.5.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ФИНАНСИИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за финансии се 

даваат на трајно користење без надоместок недвижни 

ствари -  згради брoj 1, 2, 3 и 4 кои се наоѓаат на ул. 

“Партизанска“,  на КП бр.1004, КО Сретеново запиша-

ни во Имотен лист бр. 7150, сопственост на Република 

Македонија и тоа: 

- зграда брoj 1, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ПП, внатрешна површина 8 м2; 

- зграда брoj 1, намена на зграда и други објекти  

Б6-5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднич-

ки дел од зграда СТ, внатрешна површина 19 м2; 

- зграда брoj 1, намена на зграда и други објекти  

Б6-5, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднич-

ки дел од зграда СТ, внатрешна површина 19 м2; 

- зграда брoj 1, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ПП, внатрешна површина 8 м2; 

- зграда брoj 1, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ДП, внатрешна површина 62 м2; 

- зграда брoj 1, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ПП, внатрешна површина 23 м2; 

- зграда брoj 1, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда СТ, внатрешна површина 26 м2; 

- зграда брoj 1, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ПП, внатрешна површина 14 м2; 

- зграда брoj 1, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 2, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ПП, внатрешна површина 14 м2; 

- зграда брoj 1, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 2, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда СТ, внатрешна површина 26 м2; 

- зграда брoj 1, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ПП, внатрешна површина 12 м2; 

- зграда брoj 1, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда СТ, внатрешна површина 27 м2; 

- зграда брoj 2, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ПП, внатрешна површина 8 м2; 

- зграда брoj 2, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, број 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда СТ, внатрешна површина 19 м2; 

- зграда брoj 2, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ПП, внатрешна површина 8 м2; 

- зграда брoj 2, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда СТ, внатрешна површина 19 м2; 

- зграда бр. 2, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ПП, внатрешна површина 8 м2; 



 Стр. 14 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 

- зграда брoj 2, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда СТ, внатрешна површина 19 м2; 

- зграда брoj 2, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 3, кат ПР, број 1,  намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ПП , внатрешна површина 8 м2; 

- зграда бр. 2, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда СТ, внатрешна површина 19 м2; 

- зграда брoj 3, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ПП, внатрешна површина 9 м2; 

- зграда брoj 3, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда СТ, внатрешна површина 26 м2; 

- зграда брoj 3, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда СТ, внатрешна површина 26 м2; 

- зграда брoj 3, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ПП, внатрешна површина 9 м2;  

- зграда брoj 4, намена на зграда и други објекти Б6-

5, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда СТ, внатрешна површина 32 м2; 

- зграда брoj 4, намена на зграда и други објекти Б6-

5, блез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ПП, внатрешна површина 13 м2 и 

- зграда брoj 4, намена на зграда и други објекти Б6-

5, блез 1, кат СУ, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда СТ, внатрешна површина 27 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4527/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2847. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 26.5.2015 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ 

ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖ-

НОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижности сопстве-

ност на Република Македонија, и тоа премер на објект 

лоциран на ул „Крсте Мисирков” бб Скопје, кој се нао-

ѓа на КП број 8887/1, КО Центар 1. 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.                                                                       

 

Бр.42-4553/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

2848. 

Врз основа на член 13, став 3 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 26.5.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА 

 

Член 1 

Co оваа одлука на општина Битола и се пренесува 

во сопственост без надомест недвижна ствар, запишана 

во Лист В од Имотен Лист бр. 94633 за КО Битола 3, 

сопственост на Република Македонија и тоа: 

- КП бр. 11508, бр. на зграда/друг објект 1, намена 

на зграда и други објекти B4-10, влез 1, кат ПР, број 1, 

намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со пов-

ршина од 117 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-4763/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

2849. 

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за ек-

спропријација („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13 и 27/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

21.5.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Град Скопје - како предлагач на 

експропријацијата, да му се предаде во владение гра-

дежното земјиште кое претставува: 
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1. 11/36 идеален дел од КП.бр.6760/36 КО Кисела 

Вода 2 во површина од 36 м2, евидентирана во Имотен 

лист бр.104998, согласно Решение за експропријација 

УП.бр.26-76/4/2015 од 20.2.2015 година на Министер-

ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 

Одделение во Кисела Вода Скопје; 

2. 11/82 идеален дел од КП.бр.6760/39 КО Кисела 

Вода 2 во површина од 82 м2, евидентирана во Имотен 

лист бр.105032, согласно Решение за експропријација 

УП.бр.26-75/3/2015 од 24.2.2015 година на Министер-

ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 

Одделение во Кисела Вода Скопје; 

3. 91/41809 идеален дел од КП.бр.6760/32 КО Кисе-

ла Вода 2 во површина од 37.232 м2, евидентирана во 

Имотен лист бр.51451, согласно Решение за одземање 

право на користење УП.бр.26-3/5/2015 од 10.3.2015 го-

дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 

правни работи - Одделение во Кисела Вода Скопје; 

4. КП.бр.6760/33 КО Кисела Вода 2 во површина од 

48 м2, евидентирана во Имотен лист бр.54995, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-51/4/2015 од 

20.2.2015 година на Министерство за финансии, Упра-

ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-

стапка во Кисела Вода Скопје; 

5. 179/227 идеален дел од КП.бр.6760/10 КО Кисе-

ла Вода 2 во површина од 11 м2, евидентирана во 

Имотен лист бр.50797, согласно Решение за експроп-

ријација УП.бр.26-84/4/2015 од 4.3.2015 година на 

Министерство за финансии, Управа за имотно правни 

работи - Одделение за управна постапка во Кисела 

Вода Скопје; 

6. Дел од КП.бр.6255 КО Кисела Вода 2 во површи-

на од 20 м2, евидентирана во Имотен лист бр.3033, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-41/3/2015 

од 18.2.2015 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Кисела Вода Скопје; 

7. Дел од КП.бр.6224 КО Кисела Вода 2 во површи-

на од 7 м2, евидентирана во Имотен лист бр.3109, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-35/3/2015 

од 20.2.2015 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Кисела Вода Скопје и 

8. Дел од КП.бр.6296/1 КО Кисела Вода 2 во пов-

ршина од 44 м2, евидентирана во Имотен лист бр.301, 

согласно Решение за одземање право на користење  

УП.бр.26-9/3/2015 од 30.1.2015 година на Министер-

ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 

Одделение за управна постапка во Кисела ВодаСкопје, 

за изградба на линиски инфраструктурен објект со ут-

врден јавен интерес улица „Борис Трајковски“. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-4774/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2850. 

Врз основа на член 44 став (2)  од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/2015), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 26.5.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕК-

ТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука на досегашниот корисник Минис-

терството за транспорт и врски му престанува користе-

њето на движната ствар - патничко моторно возило со 

следните карактеристики: 

- марка Опел, тип Вектра 

- регистарски број SK-3015-AG 

- број на шасија WOLOJBF35W7118832 

- број на мотор 14418656 и 

- боја 7F сребрена. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Државниот инспек-

торат за градежништво и урбанизам. 

 

Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со директорот на Државниот инспекторат за градеж-

ништво и урбанизам со кој се уредуваат правата и об-

врските за движната ствар од член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-4821/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Mакедонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2851. 

Врз основа на член 21 од Законот за основање на 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/08, 156/2010, 59/2012, 187/13 и 

41/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 26.5.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

дополнување на Статутот на Агенцијата за промоција 

и поддршка на туризам на Република Македонија бр. 

02-82/7 од 30.1.2015 година, донесена од Управниот 

одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на ту-

ризмот. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-5054/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

2852. 

Врз основа на член 19 точка 9 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија„ 

бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на  

26.5.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 

„ЛЕТЕН КАМПУС 2015“ 

   

1. Вежбовната активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2015“ 

(во натамошниот текст: вежбовната активност) ќе се 

одржи во Република Македонија,  во Центарот за обука 

„Пепелиште“ и на воениот полигон „Криволак“, во пе-

риодот од 29.6.2015 година до 9.7.2015 година, со цел 

овозможување на питомците да се запознаат и да ги 

усвојат теоретските и практичните знаења за функции-

те и спроведувањето на менаџментот со одбранбени 

ресурси во демократските општества, како и да се за-

познаат со предизвиците со кои може да се соочат во 

идните меѓународни операции. 

2. На вежбовната активност ќе учествуваат питом-

ци од Воената академија „Генерал Михаило Апостол-

ски“ - Скопје, претставници од високообразовните ус-

танови од Република Македонија, како и припадници 

на воените академии, односно соодветни високообра-

зовни институции од Република Бугарија, Република 

Босна и Херцеговина, Република Косово, Република 

Хрватска, Република Полска, Црна Гора, Република 

Турција, Обединетото Кралство и Соединетите Амери-

кански Држави. 

3. Финансиските трошоци за реализација на веж-

бовната активност, ги обезбедува  Министерството за 

одбрана.  

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-

нистерството за одбрана поднесува извештај до Влада-

та на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-5063/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Mакедонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________ 

2853. 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користе-

ње  и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост (,,Службен 

весник на Република Македонија” бр.78/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

26.5.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ  СТВАРИ НА  МИНИСТЕРСТВО ЗА  

ОДБРАНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му се 

даваат на трајно користење без надомест недвижни 

ствари, сопственост на Република Македонија и тоа: 

- стан бр. 02, на мезанин со површина од 73 м2, ло-

ѓии, балкони, тераси со површина од 4 м2 и подрумска 

просторија со површина од 19 м2, на улица „Октом-

вриска револуција“ во Куманово,  дел 13, број на згра-

да 1, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист 

бр. 26229.  

- стан бр. 03, на мезанин со површина од 64 м2, ло-

ѓии, балкони, тераси со површина од 5 м2 и подрумска 

просторија со површина од 20 м2, на улица „Октом-

вриска револуција“ во Куманово,  дел 13, број на згра-

да 1, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист 

бр. 26229.  
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- стан бр. 06, кат 01 со површина од 74 м2, лоѓии, 

балкони, тераси со површина од 7 м2 и подрумска 

просторија со површина од 8 м2, на улица „Октомврис-

ка револуција“ во Куманово,  дел 13, број на зграда 2, 

влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 

26229.  

- стан бр. 07, кат 01 со површина од 75 м2, лоѓии, 

балкони, тераси со површина од 8 м2 и подрумска 

просторија со површина од 8 м2, на улица „Октомврис-

ка револуција“ во Куманово,  дел 13, број на зграда 2, 

влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 

26229.  

- стан бр. 10, кат 02 со површина од 74 м2, лоѓии, 

балкони, тераси со површина од 7 м2 и подрумска 

просторија со површина од 8 м2, на улица „Октомврис-

ка револуција“ во Куманово,  дел 13, број на зграда 2, 

влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 

26229.  

- стан бр. 11, кат 02 со површина од 75 м2, лоѓии, 

балкони, тераси со површина од 8 м2 и подрумска 

просторија со површина од 9 м2, на улица „Октомврис-

ка револуција“ во Куманово,  дел 13, број на зграда 2, 

влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 

26229.  

- стан бр. 12, кат 02 со површина од 53 м2, лоѓии, 

балкони, тераси со површина од 7 м2 и подрумска 

просторија со површина од 8 м2, на улица „Октомврис-

ка револуција“ во Куманово,  дел 13, број на зграда 2, 

влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист бр. 

26229.  

- стан бр. 14, кат 03 со површина од 74 м2, лоѓии, 

балкони, тераси со површина од 7 м2 и подрумска 

просторија со површина од 10 м2, на улица „Октом-

вриска револуција“ во Куманово,  дел 13, број на згра-

да 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист 

бр. 26229.  

- стан бр. 02, н,а мезанин со површина од 75 м2, ло-

ѓии, балкони, тераси со површина од 18 м2 и подрум-

ска просторија со површина од 9 м2, на улица „Октом-

вриска револуција“ во Куманово,  дел 13, број на згра-

да 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист 

бр. 26229.  

- стан бр. 03, на мезанин со површина од 75 м2, ло-

ѓии, балкони, тераси со површина од 21 м2 и подрум-

ска просторија со површина од 9 м2, на улица „Октом-

вриска револуција“ во Куманово,  дел 13, број на згра-

да 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист 

бр. 26229.  

- стан бр. 04, на мезанин со површина од 52 м2, ло-

ѓии, балкони, тераси со површина од 15 м2 и подрум-

ска просторија со површина од 9 м2, на улица „Октом-

вриска револуција“ во Куманово,  дел 13, број на згра-

да 2, влез 1, КП бр.13654, КО Куманово, Имотен лист 

бр. 26229.  

- стан бр. 2, кат 04 со површина од 52 м2, лоѓии, 

балкони, тераси со површина од 10 м2 и подрумска 

просторија со површина од 6 м2 на улица „Роза Пет-

рова“ во Кочани , број на зграда 1, влез 2, КП 12949, 

КО Кочани, Имотен лист бр. 2651. 

- стан бр. 3, кат 03 со површина од 51 м2, и подрум-

ска просторија со површина од 4 м2 на улица „Никола 

Вапцаров“бр. 6 во Кочани , број на зграда 1, влез 2, КП 

14668, КО Кочани, Имотен лист бр. 2651 и 

- стан бр. 4, приземје со површина од 41 м2 и под-

румска просторија со површина од 6 м2 на улица „Ни-

кола Вапцаров“ бр. 12 во Кочани, број на зграда 1, влез 

3, КП 14665, КО Кочани, Имотен лист бр.2651. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-5065/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Mакедонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________ 

2854. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на  Република Македонија“ бр. 78/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

26.5.2015 година донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ИЛИНДЕН 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари и тоа: 

 

Реден 

број 
Назив на апарат Количина 

1. Мрежен кабел етернет 10м 50 

2. Мрежен адаптер за тенок 

клиент PCI Х300 17 

3. Компјутерски звучници 

Tongfang (донација од НР 

Кина), пар 24 

4. Тастатура Tongfang PS/2 

(донација од НР Кина) 50 

5. Компјутерско глувче 

Tongfang PS/2 (донација од 

НР Кина) 50 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Илин-

ден, за потребите на СОТУ „Илинден“ - Илинден. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Илинден, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија“. 

 

Бр.42-5156/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

2855. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на  Република Македонија“ бр. 78/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на  

26.5.2015 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВРАПЧИШТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари и тоа: 

 

Реден 

број 
Назив на апарат Количина 

1. Мрежен кабел етернет 5м 30 

2. Мрежен кабел етернет 10м 70 

3. Мрежен адаптер за тенок 

клиент PCI Х300 34 

4. Компјутерски звучници 

Tongfang (донација од НР 

Кина), пар 24 

5. Тастатура Haier PS/2 100 

6. Компјутерско глувче 

Tongfang PS/2 (донација од 

НР Кина) 100 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Врап-

чиште, за потребите на СОУ „Неготино“ - Врапчиште. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Врапчиште, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-5156/2 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

2856. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на  Република Македонија” бр. 78/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

26.5.2015 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари и тоа: 

 

Реден 

број 
Назив на апарат Количина 

1. Мрежен кабел етернет 10м 15 

2. Мрежен адаптер за тенок клиент 

PCI Х300 5 

3. Компјутерски звучници Tongfang  

(донација од НР Кина), пар 12 

4. Тастатура Tongfang PS/2 (донаци-

ја од НР Кина) 15 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, 

за потребите на ООУ „Блаже Конески“ - Прилеп. 
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Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Oпштина Прилеп, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр.42-5156/3 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

2857. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на  Република Македонија” бр. 78/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

26.5.2015 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари и тоа: 

 

Реден 

број 
Назив на апарат Количина 

1. Мрежен кабел етернет 10м 15 

2. Мрежен адаптер за тенок 

клиент PCI Х300 5 

3. Компјутерски звучници 

Tongfang  (донација од НР 

Кина), пар 12 

4. Тастатура Tongfang PS/2 

(донација од НР Кина) 15 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Ѓорче 

Петров, за потребите на ООУ „Димитар Поп Георгиев 

Беровски“ – Ѓорче Петров. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Oпштина Ѓорче Петров, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлукa. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр.42-5156/4 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

2858. 

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 78/2015), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

26.5.2015 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 

НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари - објекти кои се наоѓаат на КП бр. 221 КО Цен-

тар 2, на улица „Јордан Мијалков“ бр. 26 Скопје и тоа: 

- објект - број на зграда 1, намена на зграда и друг 

објект Б3-5, влез 1 кат приземје број на зграда 1,  наме-

на на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површи-

на од 214 м2, 

- објект - број на зграда 1, намена на зграда и друг 

објект Б3-5, влез 1, намена на посебен дел од зграда ХС 

со внатрешна површина 8 м2, 

- објект - број на зграда 1, намена на зграда и друг 

објект Б3-5, влез 1 кат ГЛ, број на зграда 1, намена на 

посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 

82 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-

га за запишување на правата на недвижностите. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-5243/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2859. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска 

со член 23 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

на Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

26.5.2015 година, донесе  

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г-ПРОИЗ-

ВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ КО  

МАРЕНА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за из-

работка на Локална урбанистичка планска докумен-

тација за изградба на објекти со намена Г-производ-

ство, дистрибуција и сервиси КО Марена, општина 

Кавадарци. 

  

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-5465/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Mакедонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2860. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска 

со член 23 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

на Република на Македонија“ бр. 72/15), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

26.5.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА 

И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА АВТОПАТ МИЛАДИ-

НОВЦИ - ШТИП КО СВЕТИ НИКОЛЕ, ОПШТИНА  

СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Државна урбанистичка планска документација за 

изградба на бензинска пумпна станица и услужен цен-

тар на автопат Миладиновци - Штип КО Свети Николе, 

општина Свети Николе. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 22509м2, 

ги има следните катастарски индикации:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-5475/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 21 

 
 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 
23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Ре-
публика на Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2015 го-
дина, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ЗА СЕЛО ВЕВЧАНИ-РАЗРАБОТКА НА 
БЛОК 1 ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВ-
НИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА, СЕРВИСИ, Д-ЗЕ-
ЛЕНИЛО, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ВЕВЧАНИ И КО ВЕВЧАНИ ВОН ГРАД  

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план  за село Вевчани-разработка на Блок 1 за изградба на објекти со намена А-домување, Б-
комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција, сервиси, Д-зеленило, 
спорт и рекреација, Е-инфраструктура КО Вевчани и КО Вевчани вон град, општина Вевчани. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2313546м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

2861. 
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2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 23 
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2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 25 

 
 



 Стр. 26 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 



2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 27 
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2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 29 

 
 



 Стр. 30 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 



2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 31 

 
 



 Стр. 32 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 



2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 33 

 
 



 Стр. 34 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 



2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 35 
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2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 37 

 
 



 Стр. 38 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 



2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 39 

 
 



 Стр. 40 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 



2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 41 

 
 



 Стр. 42 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 



2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 43 
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2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 45 

 
 



 Стр. 46 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 



2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 47 

 
 



 Стр. 48 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 



2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 49 
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2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 51 
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2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 53 

 
 

Член 3 

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

Македонија“. 

 
     Бр. 42-3480/1                                                                                                Заменик на претседателот 
21 мај 2015 година                                                                                             на Владата на Република 

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

 



 Стр. 54 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 
23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Ре-
публика на Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2015 го-
дина, донесе   

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗНИЧ-
КА ПРУГА ДЕЛНИЦА КУМАНОВО-ДЕЉАДРОВЦИ КО АГИНО СЕЛО, КО БРЗАК, КО РОМА-
НОВЦЕ, КО ЧЕРКЕЗИ, КО КУМАНОВО, КО РОМАНОВЦЕ ВОН ГРАД И КО ЧЕРКЕЗИ ВОН ГРАД  

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга делница Куманово-Дељадровци КО Агино 
село, КО Брзак, КО Романовце, КО Черкези, КО Куманово, КО Романовце вон град и КО Черкези вон град, 
општина Куманово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 211208м2, 
ги има следните катастарски индикации: 
 

2862. 
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Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

     Бр. 42-4532/1                                                                                                Заменик на претседателот 
21 мај 2015 година                                                                                             на Владата на Република 

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

 



 Стр. 58 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Репуб-
лика на Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2015 година, 
донесе    

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО АРАЧИНОВО ЗА ИЗГРАДБА 
НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО АРАЧИНОВО, ОПШТИНА  

АРАЧИНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план за село Арачиново за изградба на објекти со намена А-домување и Е-инфраструктура 
КО Арачиново, општина Арачиново. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1476831м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 

2863. 
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Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

     Бр. 42-4830/1                                                                                                        Заменик на претседателот 
21 мај 2015 година                                                                                                     на Владата на Република 

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

 



 Стр. 64 - Бр. 90                                                                                   2 јуни 2015 
 

2864. 
Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/1991) и член 61, став 1 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.46/2006, 107/2008 и 26/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
26.5.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА, СО  
СЕДИШТЕ ВО КОНСТАНЦА 

 
1. Се именува г-дин Шербан Димитрие Стурдза за 

Почесен конзул на Република Македонија во Романија, 
со седиште во Констанца. 

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

 
Бр. 66/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2865. 
Врз основа на член 57 став 9 од Законот за здрав-

ственото осигурување   („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015 
и 61/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 26 мај 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Фондот за здравствено осигурува-

ње на Македонија се именува Орхан Рамадани, досега-
шен вршител на должноста директор. 

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

 
Бр. 24-5499/1 Претседател на Владата 

26 мај 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2866. 
Врз основа на член 57 став 9 од Законот за здрав-

ственото осигурување   („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015 
и 61/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 26 мај 2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За директор на Фондот за здравствено осигурува-

ње на Македонија се именува Сашо Стефаноски, досе-

гашен вршител на должноста директор. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5500/1 Претседател на Владата 

26 мај 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2867. 

Врз основа на член 24 од Законот за внатрешни ра-

боти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

42/2014, 116/2014 и 33/2015), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 26 мај 2015 го-

дина, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

 

1. За директор на Управата за безбедност и контра-

разузнавање, орган во состав на Министерството за 

внатрешни работи, се именува Љубчо Андоновски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5501/1 Претседател на Владата 

26 мај 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2868. 

Врз основа на член 24 од Законот за внатрешни ра-

боти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

42/2014, 116/2014 и 33/2015), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 26 мај 2015 го-

дина, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

 

  1. Сашо Мијалков се разрешува од должноста ди-

ректор на Управата за безбедност и контраразузна-

вање, орган во состав на Министерството за внатрешни 

работи, на негово барање. 

  2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 24-5502/1 Претседател на Владата 

26 мај 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 



2 јуни 2015  Бр. 90 - Стр. 65 

 
 

2869. 

Врз основа на член 16 од Законот за полиција 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

114/2006, 6/2009, 145/2012 и 41/2014), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 26 мај 

2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО  

ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

 

1. За директор на Бирото за јавна безбедност, орган 

во состав на Министерството за внатрешни работи, се 

именува Горанче Савовски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5503/1 Претседател на Владата 

26 мај 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2870. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 

97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 

61/2015), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 26 мај 2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАД-

ЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИ-

ЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА’’ – КИЧЕВО 

 

1. Петар Богојески се разрешува од должноста член 

на Надзорниот одбор за контрола на материјално-фи-

нансиското работење на Јавното претпријатие за водос-

набдување „СТУДЕНЧИЦА’’ – Кичево, поради истек 

на мандатот. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавното претпри-

јатие за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА’’ – Кичево, 

се именува Ненад Магдески. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-5504/1 Претседател на Владата 

26 мај 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2871. 

Врз основа на член 5 од Законот за Централен ре-

гистар  („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 

43/2013 и 199/2014), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 21 мај 2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ  

РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Централниот регистар на Република Македонија, пора-

ди истек на мандатот се разрешуваат: 

- Благоја Србиновски 

- Љупка Миндошева 

- Димитар Самарџиевски 

- Исмаил Ебипи. 

2. За членови на Управниот одбор на Централниот 

регистар на Република Македонија, за време од шест 

месеци се именуваат:  

- Благоја Србиновски 

- Љупка Миндошева 

- Димитар Самарџиевски 

- Исмаил Ебипи. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5506/1 Претседател на Владата 

21 мај 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2872. 

Врз основа на член 48 од Законот за едношалтер-

скиот систем и за водење на трговскиот регистар и ре-

гистар на други правни лица („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 

17/11, 53/11,  70/2013 и 115/2014), Владата на Републи-

ка Македонија на седницата одржана на 21 мај 2015 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА  

КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ 

 

1. Од должноста претседател, членови и нивни за-

меници на Комисијата за жалби се разрешуваат: 

а) од претседател: 

- Јане Јанкуловски  

б) од заменик на претседателот: 

- Ардит Мемети  

в)  од членови: 

- Снежана Петковска 

- Беким Нухија. 

2. За претседател, членови и нивни заменици на Ко-

мисијата за жалби, за време од шест месеци се имену-

ваат: 

а)  за претседател: 

- Јане Јанкуловски  

б) за заменик на претседателот: 

- Ардит Мемети  

в)  за членови: 

- Снежана Петковска 

- Беким Нухија 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5508/1 Претседател на Владата 

21 мај 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2873. 

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 15/2013, 120/2013 и 41/2014) и член 41 став 3 од За-

конот за извршување на Буџетот на Република Македо-

нија за 2015 година („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 155/2014), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 26.5.2015 година 

донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВА-

РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕН-

ТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за остварување и развој на дејнос-

та во студентскиот стандард за 2015 година („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 196/2014 и 

66/2015) во точка 1 во ставот 10 табелата се заменува 

со нова табела, која гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр.42-5073/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Mакедонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2874. 

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија” 

број 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13 и 41/14) и член 

41 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2015 година („Службен весник 

на Република Македонија” бр. 155/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

26.5.2015 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧ-

КИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА 
  
1. Во Програмата за остварување и развој на дејнос-

та во ученичкиот стандард за 2015 година („Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 202/14 и 66/15) 
во точка 1 став 9, табелата се заменува со нова табела, 
која гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.42-5074/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

2875. 
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/14), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјодел-
ство и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15 и 83/15), член 51 од Зако-
нот за тутун и тутунски производи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 
36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13 и 151/14), член 12 од 
Законот за виното („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13 и 188/13) 
и член 53 од Законот за сточарството („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10 и 
23/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 26.5.2015 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2015 година (,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 200/14, 30/15, 42/15 и 52/15) во 

делот I став 1 табелата се менува и гласи: 

 

Број 

на 

мерка 

Мерки за поддршка на  

доходот на земјоделските 

стопанства 

Вкупен износ на 

мерката во  

денари 

1. Директни плаќања за рас-

тително производство 

1.500.000.000,00 

2. Директни плаќања за сто-

чарско производство 

80.000.000,00 

 Мерки за дополнителна 

поддршка за развој на 

земјоделството (државна 

помош во земјоделството) 

 

3. Помош во премии и оси-

гурување 

100.000,00 

4. Помош за заштита на зем-

јоделското земјиште  

100.000,00 

5. Помош за одделни катего-

рии носители на земјодел-

ско стопанство  

100.000,00 

6. Помош во сточарскиот 

сектор 

100.000,00 

6-а Помош за загуби предиз-

викани од природни непо-

годи и неповолни климат-

ски настани 

400.000.000,00 

6-б Дополнителна помош за 

загуби предизвикани од 

природни непогоди и 

неповолни климатски нас-

тани 

200.000.000,00 

7. Материјални трошоци за 

спроведување на Програ-

мата 

15.000.000,00 

8. Пренесени обврски од 

Програмите за финансис-

ка поддршка во земјодел-

ството од претходните го-

дини 

4.064.600.000,00 

 Вкупно 6.260.000.000,00 

 

II 

Во делот II износот „1.800.000.000,00“ се заменува 

со износот „1.500.000.000,00“. 

 

III 

Во делот III износот „53.000.000,00“ се заменува со 

износот „80.000.000,00“. 

 

IV 

Во делот IV износот „20.000.000,00“ се заменува со 

износот „100.000,00“. 

V 
Во делот V износот „2.000.000,00“ се заменува со 

износот „100.000,00“. 
 

VI 
Во делот VI износот „10.000.000,00“ се заменува со 

износот „100.000,00“. 
 

VII 
Во делот VII износот „10.000.000,00“ се заменува 

со износот „100.000,00“. 
 

VIII 
По делот  VII се додаваат два нови дела VII-а и VII-

б кои гласат: 
 

„VII-а 
Средствата од дел I мерка 6-а на оваа програма во 

износ од 400.000.000,00 денари се наменети за помош 
за загуби предизвикани од природни непогоди и непо-
волни климатски настани во висина од 100% од ут-
врдената загуба на приходи од продажба на земјодел-
ски растенија и животни на земјоделски имот и штети 
на стакленици и пластеници кои се утврдуваат врз ос-
нова на доставен извештај и проценка од Комисијата за 
процена и утврдување на висината на штетата настана-
та од природни непогоди и други несреќи. 

 
VII-б 

Средствата од дел I мерка 6-б на оваа програма во 
износ од 200.000.000,00 денари се наменети за допол-
нителна помош за загуби предизвикани од природни 
непогоди и неповолни климатски настани согласно 
член 99-б од Законот за земјоделство и рурален развој 
врз основа на Одлуката за дополнителна помош за нас-
танати загуби предизвикани од природни непогоди и 
неповолни климатски настани донесена од Владата на 
Република Македонија.“ 

 
IX 

Во делот IX износот „4.350.000.000,00“ се заменува 
со износот „4.064.600.000,00“. 

 
X 

Во делот XI во ставовите 3 и 4 датумот 
„31.05.2015“ се заменува со датумот „30.06.2015.“   

 
XI 

Во делот XII табелата се менува и гласи: 
 

Број 
на 

мерка 
Број на подмерка 

Почеток на 
исплата 

1. 1.1., 1.2., 1.3.,  октомври 2015 
 1.4., 1.5. февруари 2016 
 1.6., 1.8., 1.11., 1.12., 1.13., 

1.14. 
мај 2016 

 1.15. мај 2015 
 1.7., 1.9. ноември 2015 
 1.10. април 2015 

2. 2.1., 2.2., 2.3., 2.8., 2.9., 2.10., 
2.11., 2.12., 2.13., 2.22.,2.23., 
2.24., 2.25.,  

април 2016 

 2.26. и 2.27. април 2015 
 2.4. ноември 2015 
 2.5., 2.6., 2.7., 2.14., 2.15.,  мај 2016 
 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 

2.21 
март 2016 

3. / март 2016 
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4. / март 2016 
5. / јуни 2016 
6. / декември 2015 

6-а / јуни 2015 
6-б  Јуни 2015 
7. / февруари 2015 

 
XII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-5474/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

АД МАКЕДОНСКА ПОШТА СКОПЈЕ 

2876. 

АД МАКЕДОНСКА ПОШТА СКОПЈЕ 

 

Во исправката од пречистениот текст на Статутот 

на АД Македонска пошта во државна сопственост 

Скопје, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 73 од 

6 мај 2015 година, се врши исправка која се однесува 

на потписот на овластеното лице и тоа: 

„наместо Вера Димитриева, треба да стои Тони Ди-

митриоски“. 

 

                                                           Надзорен одбор 

  Претседател,  

 Тони Димитриоски, с.р. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  

 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.  

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

13. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на 

Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО МЕХАНИЗМОТ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА НА УНИЈАТА 

 

Се прогласува Законот  за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Европска-

та Унија за учество на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 мај 2015 годи-

на. 

   

    Бр. 08-2335/1                                        Претседател 

28 мај 2015 година                     на Република Македонија,                       

   Скопје                                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

ЗАКОН 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОП-

СКАТА УНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕХАНИЗМОТ ЗА 

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА НА УНИЈАТА 

 

Член 1 

Се ратификува Договорот меѓу Република Македонија и Европската Унија за учество на Репуб-

лика Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата, склучен со размена на писма, 

потпишани на 27 март 2014 година во Брисел и на 1 септември 2014 година во Скопје. 

Член 2 

Договорот од членот 1 од овој закон во оригинал на англиски јазик и превод на македонски ја-

зик, гласи: 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 10 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 11 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 12 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 13 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 14 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 

 

 

 

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 15 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 

 



 
Стр. 16 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 17 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 18 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 19 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 20 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 21 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 

Член З 
Дирекцијата за заштита и спасување се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се 

грижи за извршување на Договорот од членот 1 од овој закон. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 
____________ 

 
L I GJ 

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE 
BASHKIMIT EVROPIAN PËR PJESËMARRJEN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË 

MEKANIZMIN PËR MBROJTJE CIVILE TË BASHKIMIT 
 

Neni 1 
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e 

Republikës së Maqedonisë në Mekanizmin për Mbrojtje Civile të Bashkimit, e lidhur me shkëmbimin e letrave, të 
nënshkruara më 27 mars 2014 në Bruksel dhe më 1 shtator 2014 në Shkup.   

 
Neni 2 

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim në gjuhën maqedonase, është 
si vijon:  
 

Neni 3 
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për 

zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.  
  

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

____________ 
14. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБА МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА 

ВЛАДА И ШПАНСКАТА ВЛАДА ЗА РАЗМЕНА И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА 
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Се прогласува Законот  за ратификација на Спогодба меѓу Македонската Влада и Шпанската Влада за 

размена и заемна заштита на класифицирани информации,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 мај 2015 година. 

   
    Бр. 08-2336/1                                                   Претседател 
28 мај 2015 година                          на Република Македонија,                       

   Скопје                                                    д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБА МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ШПАНСКАТА ВЛАДА 
ЗА РАЗМЕНА И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Член 1 

Се ратификува Спогодбата меѓу Македонската Влада и Шпанската Влада за размена и заемна заштита на 
класифицирани информации, склучена во Мадрид на 5 ноември 2014 година. 

 
Член 2 

Спогодбата од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски, шпански и на англиски јазик, гласи:



 
Стр. 22 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 23 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 24 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 25 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 26 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 27 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 28 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 29 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 30 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 31 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 32 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 33 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 34 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 35 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 36 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 37 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 38 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 39 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 40 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 41 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 42 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 43 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 44 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 45 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 46 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 47 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 48 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 49 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 50 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 51 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 52 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 53 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 



 
Стр. 54 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 



 
2 јуни 2015                                                        Бр. 90 - Стр. 55 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 

 



 
Стр. 56 - Бр. 90                                                   2 јуни 2015 

 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

 

Член З 

Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации се определува како надлежен орган на 

државната управа што ќе се грижи за извршување на Спогодбата од членот 1 од овој закон. 

 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 

_____________ 

 

L I GJ 

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË MAQEDONISË DHE QEVERISË 

SË SPANJËS PËR SHKËMBIM DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INFORMATAVE TË 

KLASIFIKUARA 

 

Neni 1 

Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Maqedonisë dhe Qeverisë së Spanjës për shkëmbim dhe mbrojtje 

të ndërsjellë të informatave të klasifikuara, e lidhur në Madrid më 5 nëntor 2014.   

 

Neni 2 

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, spanjolle dhe angleze, është si vijon:  

 

Neni 3 

Drejtoria për Siguri të Informatave të Klasifikuara caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do 

të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.  

 

Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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