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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

797. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

I 
Г-дин Михајло Трпкоски, се поставува за вонреден 

и ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Босна и Херцеговина, со седиште во Сараево. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 

      Указ број 14      Претседател 
6 јули 2005 година        на Република Македонија, 
         Скопје        Бранко Црвенковски, с.р. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

798. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛА-

ДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за Владата на Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 јули 2005 година. 
 

     Бр. 07-2678/1                                 Претседател 
6 јули 2005 година                 на Република Македонија, 

   Скопје                     Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за Владата на Република Македонија 

(�Службен весник на Република Македонија� број 
59/2000 и 12/2003), во членот 39 ставовите (2) и (3) се 
менуваат и гласат: 

�(2) Во однос на Генералниот секретаријат, гене-
ралниот секретар ги има правата и должностите на 
функционер кој раководи со орган на државната упра-
ва, а неговата работа се утврдува со Деловникот. 

(3) За својата работа и за работата на Генералниот 
секретаријат, генералниот секретар им одговара на пре-
тседателот на Владата и на Владата.� 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
�(4) На генералниот секретар на Владата, Владата 

му именува заменик.� 

Член 2 
По членот 40 се додаваат два нови члена 40-а и 40-б, 

кои гласат: 
�Член 40-а 

(1) Се основа Генерален секретаријат како стручна 
служба на Владата. 

(2) Генералниот секретаријат обезбедува координа-
ција и стручна поддршка за потребите на Владата, пре-
тседателот на Владата, неговите заменици, како и на 
членовите на Владата во остварувањето на нивните 
надлежности; остварува соработка и координација со 
министерствата и другите органи на државната управа 
и за прашањата за стратешките приоритети на Владата 
и посебно за спроведувањето на Рамковниот договор,  
го координира предлагањето, донесувањето и следење-
то на извршувањето на Годишната програма за работа   
на  Владата; ги обезбедува неопходните информации и 
стручни совети и мислења во врска со креирањето и 
анализа на политиките на Владата; оперативно ја следи 
и известува Владата за остварувањето на заклучоците 
на Владата; обезбедува ефикасна подготовка и одржу-
вање на седниците на Владата и на нејзините работни 
тела, обезбедува информации за јавноста; ги координи-
ра активностите во врска со спроведување на реформа-
та на јавната администрација остварува соработка со 
Стручната служба на Собранието на Република Маке-
донија, на Претседателот на Република Македонија и 
со стручните служби на други органи на државната 
власт, како и невладините организации и други правни 
лица; остварува управување со процесот на работење-
то, врши други стручни и логистички работи утврдени 
со Деловникот, како и други работи кои ќе ги определи 
претседателот на Владата и Владата. 

 
Член 40-б 

(1) За вршење на работите поврзани со европските 
прашања и обезбедување на координација на органите 
на државната управа и другите органи и институции, 
како и за вршење на други стручни работи од оваа об-
ласт, се основа Секретаријат за европски прашања. 

(2) Секретаријатот за европски прашања ги врши 
работите што се однесуваат на: обезбедување на коор-
динација и усогласување на работата на органите на 
државната управа и другите органи и институции, за 
подготвување на Република Македонија за членство во 
Европската унија, вклучително и за преговори за 
членство во Европската унија; обезбедување на коор-
динација на активностите за спроведување на Спогод-
бата за стабилизација и асоцијација склучена меѓу Ре-
публика Македонија и Европските заедници и нивните 
земји членки и другите договори склучени меѓу Репуб-
лика Македонија и Европската унија, како и на работ-
ните тела формирани во рамките на склучената спогод-
ба и другите договори со Европската унија; обезбеду-
вање на координација на процесот на подготвување на 
Македонската верзија на aquis communitaire (правото 
на Европската унија); обезбедување на координација 
заради усогласување на работата на претставниците на 
Република Македонија во институциите и телата на 
Европската унија; обезбедување на координација зара-
ди усогласување на работата на Република Македонија 
како држава членка на Европската унија; обезбедување 
на координација на странската помош од Европската 
унија и нејзините земји членки и другата странска по-
мош поврзана за реформите комплементарни на проце-
сот на интегрирање на Република Македонија во 
Европската унија; информирање на јавноста за актив-
ностите поврзани со процесот на европска интеграција 
и европските прашања; како и други работи поврзани 
со Европската унија кои ќе ги определи Владата. 

(3) Со Секретаријатот за европски прашања раково-
ди членот на Владата задолжен за европски прашања 
кој ги има правата и должностите на функционер кој 
раководи со орган на државната управа.� 
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Член 3 
Во членот 41 ставот (1) се менува и гласи: 
�(1) За своите потреби Владата може да основа и 

други самостојни или заеднички стручни и други служ-
би.� 

 
Член 4 

Во членот 42 по зборовите: �Секретаријатот за за-
конодавство� се додаваат зборовите: �Генералниот се-
кретаријат, Секретаријатот за европски прашања�, а на 
крајот точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: �доколку со овој закон поинаку не е опреде-
лено�. 

       
Член 5 

Владата ќе ги усогласи со овој закон, актите што се 
однесуваат на Генералниот секретаријат како стручна 
служба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 
 

Член 6 
Генералниот секретаријат и Секретаријатот за 

европски прашања, новите акти за организација и си-
стематизација на работните места во согласност со овој 
закон ќе ги донесат во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон.  

 
Член 7 

Вработените, опремата, инвентарот, документација-
та и средствата за работа на Секторот за европска инте-
грација на Генералниот секретаријат, ги презема Се-
кретаријатот за европски прашања. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во ��Службен весник на Република Маке-
донија�� 

___________ 
 

LIGJI 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR QEVERINË E  REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 

 
Neni 1 

Në Ligjin për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë 
(�Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë� nr. 59/2000 
dhe 12/2003), në nenin 39, paragrafët (2) dhe (3) 
ndryshojnë si vijon: 

�(2) Sa i përket Sekretariatit të Përgjithshëm, Sekretari 
i Përgjithshëm i ka të drejtat dhe detyrimet e funksionarit i 
cili drejton me organin e administratës shtetërore, kurse 
puna e tij përcaktohet me Rregullore. 

(3) Për punën e vet dhe për punimet e Sekretariatit të 
Përgjithshëm, Sekretari i Përgjithshëm përgjigjet para 
Kryeministrit dhe para Qeverisë.� 

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon: 
�(4) Sekretarit të Përgjithshëm të Qeverisë, Qeveria i 

emëron zëvendës.� 
 

Neni 2 
Pas nenit 40, shtohen dy nene të reja 40-a dhe 40-b, si 

vijojnë: 
 

�Neni 40-a 
(1) Themelohet Sekretariat i Përgjithshëm si shërbim 

profesional i Qeverisë. 
(2) Sekretariati i Përgjithshëm siguron bashkërenditje 

dhe përkrahje profesionale për nevojat e Qeverisë, 
Kryeministrit, zëvendësve të tij, si edhe për nevojat e 
anëtarëve të Qeverisë në realizimin e kompetencave të 
tyre; realizon bashkëpunim dhe bashkërenditje me 
ministritë dhe me organet e tjera të administratës shtetërore 
si edhe për çështjet me prioritet strategjik të Qeverisë dhe 

në veçanti për realizimin e Marrëveshjes Kornizë, 
bashkërendit propozimin, miratimin dhe përcjelljen e 
realizimit të Programit vjetor për punimet e Qeverisë; i 
siguron informatat e domosdoshme  dhe këshillat e 
mendimet profesionale në lidhje me krijimin dhe analizën e 
politikave të Qeverisë; në mënyrë operative e përcjell dhe e 
njofton Qeverinë për realizimin e konkluzioneve të 
Qeverisë; siguron përgatitje efikase dhe mbajtjen e 
seancave të Qeverisë dhe të trupave punues pranë 
Qeverisë, siguron informata për publikun; i bashkërendit 
aktivitetet që kanë të bëjnë me realizimin e reformës në 
administratën publike, realizon bashkëpunim profesional 
me Shërbimin profesional të Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë, të Presidentit të Republikës së Maqedonisë 
dhe me shërbimet profesionale të organeve të tjera të 
pushtetit shtetëror, si edhe me organizata joqeveritare dhe 
me subjekte të tjera juridike; e realizon procesin e 
menaxhimit të punimeve, kryen edhe punë të tjera 
profesionale dhe logjistike të përcaktuara me Rregullore, si 
edhe punë të tjera të cilat do t�i përcaktojë kryeministri dhe 
Qeveria. 

Neni 40-b 
(1) Për kryerjen e punëve që kanë të bëjnë me çështjet 

evropiane dhe me sigurimin e bashkërenditjes të organeve 
të administratës shtetërore dhe organeve e institucioneve të 
tjera, si edhe për kryerjen e punëve të tjera profesionale 
nga kjo fushë, themelohet Sekretariat për Çështje 
Evropiane. 

(2) Sekretariati për Çështje Evropiane i kryen punët që 
kanë të bëjnë me: sigurimin e bashkërenditjes dhe 
harmonizimit të punës të organeve të administratës shtetërore 
dhe organeve e institucioneve të tjera, për përgatitjen e 
Republikës së Maqedonisë për aderim në Unionin Evropian, 
përfshirë edhe negociatat për aderimin tonë në Unionin 
Evropian; sigurimin e bashkërenditjes së aktiviteteve për 
realizimin e Marrëveshjes për stabilizim�asocim të lidhur 
ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkësive 
Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe marrëveshjeve të 
tjera të lidhura ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe 
Unionit Evropian, si edhe të trupave punues të themeluara në 
kuadër të marrëveshjes së lidhur dhe marrëveshjeve të tjera 
me Unionin Evropian; sigurimin e bashkërenditjes të procesit 
të përgatitjes së versionit të Maqedonisë �aquis communitaire� 
(E drejta e Unionit Evropian); sigurimin e bashkërenditjes për 
shkak të harmonizimit të punimeve të përfaqësuesve të 
Republikës së Maqedonisë në institucionet dhe trupat punues 
të Unionit Evropian; sigurimin e bashkërenditjes për shkak të 
harmonizimit të punimeve  të Republikës së Maqedonisë si 
shtet anëtar i Unionit Evropian; sigurimin e bashkërenditjes së 
asistencës nga jashtë, nga ana e Unionit Evropian dhe shteteve 
anëtare të saj dhe asistencës tjetër nga jashtë në lidhje me 
reformat komplementare të procesit të integrimit të 
Republikës së Maqedonisë në Unionin Evropian; informimin 
e publikut me aktivitetet e ndërlidhura ma procesin e 
integrimit evropian dhe çështjeve evropiane; si edhe me punë 
të tjera të ndërlidhura me Unionin Evropian të cilat do t�i 
përcaktojë Qeveria. 

(3) Sekretariatin për Çështje Evropiane e drejton 
anëtari i Qeverisë i ngarkuar për çështje evropiane i cili i 
ka të drejtat dhe detyrimet e funksionarit i cili drejton me 
një organ të administratës shtetërore.'' 

 
Neni 3 

Në nenin 41, paragrafi (1) ndryshon si vijon: 
�(1) Për nevojat e veta Qeveria mund të themelojë edhe 

shërbime të tjera të pavarura apo shërbime të përbashkëta 
profesionale dhe shërbime të tjera.� 

 
Neni 4 

Në nenin 42, pas fjalëve: �Sekretariati Ligjvënës�, 
shtohen fjalët: �Sekretariati i Përgjithshëm, Sekretariati për 
Çështje Evropiane�, kurse në fund të fjalisë pika 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: �në qoftë se me 
këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe�. 
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Neni 5 
Qeveria me këtë ligj do t�i harmonizojë aktet që kanë të 

bëjnë me Sekretariatin e Përgjithshëm si shërbim 
profesional, brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji. 

Neni 6 
Sekretariati i Përgjithshëm dhe Sekretariati për Çështje 

Evropiane, aktet e reja për organizimin dhe sistematizimin 
të vendeve të punës në përputhje me këtë ligj, do t�i 
nxjerrin brenda një afati prej 30 ditësh, nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji.  

Neni 7 
Punonjësit, pajisjen, inventarin, dokumentacionin dhe 

mjetet e punës të Sektorit për Integrim Evropian pranë 
Sekretariatit të Përgjithshëm, i ndërmerr Sekretariati për 
Çështje Evropiane. 

Neni 8 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 
___________ 

799. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГ-
РАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ  

ЗА 2005 ГОДИНА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за ограничување на изворните приходи 
за финансирање на јавните потреби за 2005 година, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 јули 2005 година. 
 

     Бр. 07-2689/1                                 Претседател 
6 јули 2005 година                  на Република Македонија, 

   Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИ-

ХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ  
ПОТРЕБИ ЗА 2005 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Законот за ограничување на изворните приходи 
за финансирање на јавните потреби за 2005 година 
(�Службен весник на Република Македонија� број 
96/2004) во членот 1 став 1 бројот �86.950.000.000� се 
заменува со бројот �85.944.000.000�, во ставот 2 точка 
2 �Единиците на локалната самоуправа 1.006.000.000 
денари� се брише, а бројот �86.950.000.000� се замену-
ва со бројот �85.944.000.000�.  
Во ставот 2 точките 3 ,4, 5 и 6 стануваат точки 2, 3, 

4 и 5.  
Член 2 

Во членот 5  став 1 зборовите: �членовите 1 и 2� се 
заменуваат со зборовите: �членот 1�. 

 
Член 3 

Во членот 9 се додава нов став 1, кој гласи: 
�Одредбите од членот 2 на овој закон се примену-

ваат до денот на конституирањето на советите на оп-
штините и на градот Скопје и изборот на градоначал-

ниците на општините и градоначалникот на градот 
Скопје во согласност со Законот за територијалната ор-
ганизација на локалната самоуправа во Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
број 55/2004 и 12/2005).� 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�. 

___________ 
 

LIGJI 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KUFIZIMIN E TË HYRAVE BURIMORE PËR 
FINANCIMIN E NEVOJAVE PUBLIKE PËR  

VITIN 2005 
 

Neni 1 
Në Ligjin për kufizimin e të hyrave burimore për 

financimin e nevojave publike për vitin 2005 (�Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë� nr. 96/2004) në nenin 
1 paragrafi 1 numri �86.950.000.000� zëvendësohet me 
numrin �85.944.000.000�, në paragrafin 2 pika 2 �Njësitë e 
vetadministrimit lokal 1.006.000.000 denarë� shlyhet, 
kurse numri �86.950.000.000� zëvendësohet me numrin 
�85.944.000.000�.  

Në paragrafin 2 pikat 3, 4, 5 dhe 6 bëhen pika 2, 3, 4 
dhe 5. 

 
Neni 2 

Në nenin 5 paragrafi 1 fjalët: �nenet 1 dhe 2� zëven-
dësohen me fjalët: �neni 1". 

 
Neni 3 

Në nenin 9 shtohet paragraf i ri 1, si vijon: 
"Dispozitat e nenit 2 të këtij ligji aplikohen deri në 

ditën e konstituimit të këshillave komunale  dhe të Qytetit 
të Shkupit dhe zgjedhjen të prefektëve të komunave dhe 
prefektit të Qytetit të Shkupit në pajtim me Ligjin për 
organizimin territorial të vetadministrimit lokal në 
Republikën e Maqedonisë (�Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë� nr. 55/2004 dhe 12/2005).� 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në �Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 

___________ 
800. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за основното образование,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 5 јули 2005 година. 
 
Бр. 07-2634/1                               Претседател 

5 јули 2005 година                 на Република Македонија, 
    Скопје                     Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Член 1 
Во Законот за основното образование ("Службен 

весник на Република Македонија" број 44/95, 24/96, 
34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004 и  
82/2004) во членот 98 по ставот  8 се додаваат осум но-
ви става 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, кои гласат: 

"Министерството акредитира установи за вршење 
на подготовка на кандидатите за полагање на испит за 
директор. 
Акредитацијата се врши врз основа на поднесено 

барање од установата. 
Установата која поднесува барање за акредитација 

треба да ги исполнува следниве услови: 
- да има ангажирано најмалку пет лица со стекнато 

звање доктори, односно магистри на науки од областа 
на образованието и воспитанието, како и најмалку две 
стручни лица кои имаат познавања на законите и дру-
гите прописи од областа на образованието и финансии-
те и 

- да обезбеди соодветно опремени простории со ин-
форматичка технологија и други наставни помагала за 
современа реализација на подготовките. 
За установата која ги исполнува условите од ставот 

11 на овој член, министерот донесува решение за акре-
дитација на установа за вршење на подготовка на кан-
дидатите за полагање на испит за директор. 
Против решението за одбивање на акредитација на 

установата за вршење на подготовка на кандидатот за 
полагање на испит за директор, може да се поднесе 
жалба до надлежната комисија на Владата на Републи-
ка Македонија. 
Акредитацијата на установата за подготовката на 

кандидатот за полагање на испит за директор е со важ-
ност од две години. 
Установата која се акредитира за вршење на подго-

товката на кандидатот за полагање на испит за дире-
ктор се евидентира во Министерството.  
Трошоците за подготовката на кандидатот за пола-

гање на испит за директор паѓаат на товар на кандида-
тот кој  е должен да ги уплати на соодветна сметка на 
акредитираната установа. Трошоците за полагање на 
испит за директор паѓаат на товар на кандидатот кој  е 
должен да ги уплати на соодветна сметка на Мини-
стерството." 
Ставовите 9, 10 и 11 стануваат ставови  17, 18 и 19. 
 

Член 2 
Во членот 110   по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
 "Државниот просветен инспекторат врши и надзор 

над квалитетот на воспитно-образовниот процес во ос-
новните училишта." 

 
Член 3 

До добивањето на акредитација на установите од 
членот 98 став 9 на овој закон, подготовката на канди-
датите за полагање на испит за директор ќе ја вршат 
субјекти определени од Министерството, избрани врз 
основа на јавен оглас, а согласно со потпишаниот Ме-
морандум за соработка меѓу Министерството за обра-
зование и наука и United States Agency  for International 
Development. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во  "Службен весник на Република Маке-
донија". 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIMIN FILLOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për arsimin fillor ("Gazeta zyrtare e Repub-

likes së Maqedonise" numer 44/1995, 24/1996, 34/1996, 
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004 
dhe 82/2004) në nenin 98, pas paragrafit 8, shtohen tete 
paragrafe të rinj 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16, si vijoj-
ne: 

�Ministria, akrediton institucione për kryerjen e perga-
titjes së kandidateve për dhenien e provimit për drejtor. 

Akreditimi behet në baze të kerkeses së parashtruar nga 
institucioni. 

Institucioni i cili parashtron kerkese për akreditim, du-
het t�i permbushe kushtet në vijim:  

- të kete të angazhuar së paku pese persona me titull 
doktor respektivisht magjister të shkences nga sfera e arsi-
mit dhe edukimit, si edhe së paku dy persona profesionale 
të cilet kane njohuri për ligjet dhe rregullat tjera nga sfera e 
arsimit dhe e financave; 

- të siguroje lokale perkatese të pajisura me teknologji 
informatike dhe mjete ndihmese mesimore të tjera për rea-
lizimin bashkekohor të pergatitjeve. 

Për institucionin i cili i permbush kushtet nga paragrafi 
11 i ketij neni, ministri merr vendim për akreditimin e in-
stitucionit për kryerjen e pergatitjes së kandidateve për 
dhenien e provimit për drejtor. 

Kunder vendimit për refuzimin e akreditimit të insti-
tucionit për kryerjen e pergatitjes së kandidatit për dheni-
en e provimit për drejtor, mund të parashtrohet ankese te 
komisioni kompetent i Qeverise së Republikes së Maqe-
donise. 

Akreditimi i institucionit për pergatitjen e kandidatit 
për dhenien e provimit për drejtor, eshte me vlefshmeri 
dyvjecare. 

Institucioni i cili akreditohet për kryerjen e pergatitjes 
së kandidatit për dhenien e provimit për drejtor, evidento-
het në Ministri.  

Shpenzimet për pergatitjen e kandidatit për dhenien e 
provimit për drejtor, bien në barre të kandidatit i cili eshte i 
obliguar t�i paguaje në llogarine perkatese të institucionit të 
akredituar. Shpenzimet për dhenien e provimit për drejtor, 
bien në barre të kandidatit i cili eshte i obliguar t�i paguaje 
në llogarine perkatese të Ministrise�. 

Paragrafet 9, 10 dhe 11 behen paragrafe 17, 18 dhe 19.  
 

Neni 2 
Në nenin 110, pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si 

vijon: 
 �Inspektorati shteteror i arsimit, kryen edhe mbikeqyr-

je mbi cilesine e procesit edukativo-arsimor në shkollat fil-
lore�. 

 
Neni 3 

Pas fitimit të akreditimit të institucioneve nga neni 98, 
paragrafi 9 i ketij ligji, pergatitjen e kandidateve për dhe-
nien e provimit për drejtor do ta bejne subjektet e perca-
ktuara nga Ministria, të zgjedhur në baze të shpalljes pub-
like, dhe në perputhje me Memorandumin për bashkepu-
nim të nenshkruar ndermjet Ministrise së Arsimit dhe 
Shkences dhe United States Agency for International De-
velopment. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e shpalljes në 
�Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise�. 
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801. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за средното образование,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 5 јули 2005 година. 
 
Бр. 07-2637/1                               Претседател 

5 јули 2005 година                 на Република Македонија, 
    Скопје                     Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Член 1 

Во Законот за средното образование ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) во 
членот 38  ставови 2 и 3 зборовите: "Концепција за ма-
тура и завршен испит" се заменуваат со зборовите: 
"Концепција за државна матура, училишна матура и за-
вршен испит". 

Член 2 
Во членот 91 по ставот 8 се додаваат осум нови ста-

ва 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, кои гласат: 
"Министерството акредитира установи за вршење 

на подготовка на кандидатите за полагање на испит за 
директор. 
Акредитацијата се врши врз основа на поднесено 

барање од установата. 
Установата која поднесува барање за акредитација 

треба да ги исполнува следниве услови: 
- да има ангажирано најмалку пет лица со стекнато 

звање доктори, односно магистри на науки од областа 
на образованието и воспитанието, како и најмалку две 
стручни лица кои имаат познавања на законите и дру-
гите прописи од областа на образованието и финансии-
те и 

- да обезбеди соодветно опремени простории со ин-
форматичка технологија и други наставни помагала за 
современа реализација на подготовките. 
За установата која ги исполнува условите од ставот 

11 на овој член, министерот донесува решение за акре-
дитација на установа за вршење на подготовка на кан-
дидатите за полагање на испит за директор. 
Против решението за одбивање на акредитација на 

установата за вршење на подготовка на кандидатот за 
полагање на испит за директор, може да се поднесе 
жалба до надлежната комисија на Владата на Републи-
ка Македонија. 
Акредитацијата на установата за подготовката на 

кандидатот за полагање на испит за директор е со важ-
ност од две години. 
Установата која се акредитира за вршење на подго-

товката на кандидатот за полагање на испит за дире-
ктор се евидентира во Министерството.  
Трошоците за подготовката на кандидатот за пола-

гање на испит за директор паѓаат на товар на кандида-
тот, кој  е должен да ги уплати на соодветна сметка на 

акредитираната установа. Трошоците за полагање на 
испит за директор паѓаат на товар на кандидатот, кој  е 
должен да ги уплати на соодветна сметка на Мини-
стерството." 
Ставовите 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат ставови 17, 

18, 19, 20 и 21. 
 

Член 3 
Во членот 108 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
 "Државниот просветен инспекторат врши и надзор 

над квалитетот на воспитно-образовниот процес во 
средните училишта." 

 
 

Член 4 
Во членот 111 по зборовите: "Училишниот центар 

за музичко образование Битола" се додаваат зборовите: 
"Државно музичко училиште "Тодор Скаловски - Тето-
ец" - Тетово". 

 
Член 5 

Членот 114  се менува и гласи: 
"Одредбите од членовите 33 став 3, 35, 37, 38 ставо-

ви 1, 2 и 3 и 39 став 2 на овој закон, кои се однесуваат 
на државната матура, училишната матура и завршниот 
испит ќе се применуваат од учебната 2006/2007 годи-
на." 

 
Член 6 

Член 115 се менува и гласи: 
"Учениците кои гимназиското образование, умет-

ничкото образование, тригодишното и четиригодишно-
то стручно образование го завршуваат во учебната 
2005/2006 година, полагаат завршен испит според 
одредбите од  Правилникот за содржината и организа-
цијата на завршниот испит во средното образование 
("Службен весник на Република Македонија" број 
59/94 и 66/94)." 

 
Член 7 

До добивањето на акредитација на установите од 
членот 91 став 9 на овој закон, подготовката на канди-
датите за полагање на испит за директор ќе ја вршат 
субјекти определени од Министерството, избрани врз 
основа на јавен оглас, а согласно со потпишаниот Ме-
морандум за соработка меѓу Министерството за обра-
зование и наука и United States Agency for International 
Development. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во  "Службен весник на Република Маке-
донија". 

___________ 
  

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIM TË MESËM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për arsim të mesëm ("Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 44/1995, 24/1996, 
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003 dhe 
67/2004) në nenin 38, paragrafi 2 dhe 3, fjalët: 
�Koncepcion për maturën dhe provimin përfundimtar� 
zëvendësohen me fjalët �Koncepcioni për maturën 
shtetërore, maturën shkollore dhe provimin përfundimtar�. 

 
Neni 2 

Në nenin 91, pas paragrafit 8 shtohen tetë paragrafë të 
rinj 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16 si vijojnë: 

�Ministria, akrediton institucione për kryerjen e 
përgatitjes së kandidatëve për dhënien e provimit për 
drejtor. 
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Akreditimi bëhet në bazë të kërkesës së parashtruar nga 
institucioni. 

Institucioni i cili parashtron kërkesë për akreditim, 
duhet t�i përmbushë kushtet në vijim:  

- të ketë të angazhuar së paku pesë persona me titull 
doktor respektivisht magjistra të shkencës nga sfera e 
arsimit dhe edukimit, si edhe së paku dy persona 
profesionalë të cilët kanë njohuri të ligjeve dhe të 
rregullave të tjera nga sfera e arsimit dhe e financave; 

- të sigurojë lokale përkatëse të pajisura me teknologji 
informatike dhe mjete ndihmëse mësimore të tjera për 
realizimin bashkëkohor të përgatitjeve. 

Për institucionin i cili i përmbush kushtet nga paragrafi 
11 i këtij neni, ministri merr vendim për akreditimin e 
institucionit për kryerjen e përgatitjes së kandidatëve për 
dhënien e provimit për drejtor. 

Kundër vendimit për refuzimin e akreditimit të 
institucionit për kryerjen e përgatitjes së kandidatit për 
dhënien e provimit për drejtor, mund të parashtrohet 
ankesë te komisioni kompetent i Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë. 

Akreditimi i institucionit për përgatitjen e kandidatit 
për dhënien e provimit për drejtor, është me vlefshmëri 
dyvjeçare. 

Institucioni i cili akreditohet për kryerjen e përgatitjes 
së kandidatit për dhënien e provimit për drejtor, 
evidentohet në Ministri.  

Shpenzimet për përgatitjen e kandidatit për dhënien e 
provimit për drejtor, bien në barrë të kandidatit i cili është i 
obliguar t�i paguajë në llogarinë përkatëse të institucionit të 
akredituar. Shpenzimet për dhënien e provimit për drejtor, 
bien në barrë të kandidatit i cili është i obliguar t�i paguajë 
në llogarinë përkatëse të Ministrisë�. 

Paragrafët  9, 10, 11, 12  dhe 13 bëhen paragrafë 17, 
18, 19, 20 dhe 21. 

Neni 3 
Në nenin 108, pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si 

vijon: 
 �Inspektorati shtetëror i arsimit, kryen edhe 

mbikëqyrje mbi cilësinë e procesit edukativo-arsimor në 
shkollat e mesme�. 

Neni 4 
Në nenin 111, pas fjalëve: �Qendra shkollore për arsim 

muzikor Manastir� shtohen fjalët: �Shkolla shtetërore e 
muzikës �Todor Skallovski-Tetoec� Tetovë�. 

 
Neni 5 

Neni 114 ndryshon si vijon: 
"Dispozitat e neneve 33 paragrafi 3, 35, 37, 38 

paragrafi 1, 2 dhe 3, 39 paragrafi 2 i këtij ligji, që kanë të 
bëjnë me maturën shtetërore, maturën shkollore dhe 
provimin përfundimtar, do të zbatohen prej vitit shkollor 
2006/2007." 

Neni 6 
Neni 115 ndryshon si vijon: 
�Nxënësit të cilët arsimin e gjimnazit, arsimin e artit, 

arsimin profesional trevjeçar dhe katërvjeçar e përfundojnë 
në vitin shkollor 2005/2006, japin provim përfundimtar 
sipas dispozitave të Rregullores për përmbajtjen dhe 
organizimin e provimit përfundimtar në arsimin e mesëm 
(�Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë� numër 
59/1994 dhe 66/1994).� 

Neni 7 
Pas fitimit të akreditimit të institucioneve nga neni 91, 

paragrafi 9 i këtij ligji, përgatitjen e kandidatëve për 
dhënien e provimit për drejtor do ta bëjnë subjektet e 
përcaktuara nga Ministria, të zgjedhur në bazë të shpalljes 
publike, dhe në përputhje me Memorandumin e nënshkruar 
për bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe të 
Shkencës dhe United States Agency for International 
Development. 

Neni 8 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 

802. 
Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на  5 јули 2005 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИК 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
1. Се  верифицира мандатот на пратеникот Сашо 

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

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07 - 2617/1                              Претседател  
5 јули 2005 година            на Собранието на Република 

  Скопје                                       Македонија,  
                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
803. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија  и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 60/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 јули 2005 година, 
онесе д

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 92/2002, 
98/2002, 37/2003, 39/2003, 68/2003, 2/2004, 4/2004, 
6/2004, 33/2004, 38/2004, 44/2004, 74/2004, 88/2004, 
6/2005, 12/2005, 37/2005 и 45/2005), во точките: 

13) Комисија за култура, под а) за претседател на-
место "Елеонора Петрова-Митевска" треба да стои 
"Киро Дојчиновски"  и под в) за членови: наместо "Ки-
ро Дојчиновски" треба да стои "Ацо Спасевски" и на-
место "Гајур Сарач" треба да стои "Кенан Хасипи" и 

15) Комисија за труд и социјална политика, под  в)  
за членови: наместо "Селвије Салиу" треба да стои 
"Хусеинџеват Хусеини". 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07 - 2618/1                            Претседател  
5 јули 2005 година            на Собранието на Република 

    Скопје                                    Македонија,  
                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
804. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија  и член 17 од Одлуката за основање 
делегации, пратенички групи и други облици на оства-
рување на меѓународна соработка на Собранието на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" број 85/2002), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2005 годи-
на, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНА  

ПАРЛАМЕНТАРНА СОРАБОТКА 
 
I. Во Одлуката за основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за билатерална 
парламентарна соработка ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 12/2003, 2/2004, 4/2004, 37/2005, 
45/2005 и 50/2005), во точката: 

33. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Унгарија: под б) членови: наместо "Елеонора Петрова-
Митевска" треба да стои "Добре Кековски". 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

    Бр. 07 - 2619/1                            Претседател  
5 јули 2005 година            на Собранието на Република 

   Скопје                                     Македонија,  
                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
805. 
Врз основа на членовите 23 и 26 од Законот за ра-

диодифузната дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" број 20/97), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на  5 јули 2005 година,  
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 
 

1. Се  разрешуваат членовите на Советот за радио-
дифузија: 

- Марин Димески и 
- Владимир Крстевски. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

   Бр. 07 - 2620/1                             Претседател  
5 јули 2005 година            на Собранието на Република 

   Скопје                                     Македонија,  
                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
806. 
Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот 

за судовите (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2005 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД - ШТИП 
 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на претседател на Апелациониот 
суд - Штип. 

2. Заинтересираните кандидати пријавите да ги под-
несат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на Одлуката во �Службен 
весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
нија�, �Утрински весник� и �Македонија денес�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

    Бр. 07 - 2613/1                            Претседател  
5 јули 2005 година            на Собранието на Република 

    Скопје                                   Македонија,  
                   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

807. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на судиите во апелационите судови 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
53/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5 јули 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕ-
ЛАЦИОНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И БИТОЛА  
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на: 
- еден судија на Апелациониот суд - Скопје и 
- еден судија на Апелациониот суд - Битола. 
2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над девет години), пријавите со потребните документи 
да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во 
�Службен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
ниј �, �Утрински весник� и �Македонија денес�. а

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

   Бр. 07 - 2614/1                              Претседател  
5 јули 2005 година             на Собранието на Република 

   Скопје                                      Македонија,  
                         д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
808. 
Врз основа на член 33 од Законот за Јавното обви-

нителство (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/2004), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 јули 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВЕН ОБ-
ВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИ-

ТЕЛСТВО ВО ШТИП  
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши именување на: 
- јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-

тво во Штип. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 34 од Законот за Јавно-
то обвинителство (државјанин на Република Македо-
нија, кој ги исполнува општите услови определени со 
закон за засновање на работен однос во државен орган, 
дипломиран правник со положен правосуден испит, кој 
ужива углед за вршење на функција на јавен обвинител 
и кој има работно искуство со потврдени резултати по 
положениот правосуден испит на правни работи од над 
пет години), пријавите со потребните документи да ги 
поднесат до Собранието на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката 
во �Службен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
нија�, �Утрински весник� и �Македонија денес�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

    Бр. 07 - 2615/1                            Претседател  
5 јули 2005 година            на Собранието на Република 

   Скопје                                     Македонија,  
                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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809. 
Врз основа на член 33 од Законот за Јавното обви-

нителство (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/2004), а во врска со Одлуката за определува-
ње на бројот на замениците јавни обвинители во Јавно-
то обвинителство (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 18/2005), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 јули 2005 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО 
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО КАВАДАРЦИ 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши именување на: 
- еден заменик на јавниот обвинител во Основното 

јавно обвинителство - Кавадарци. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 34 од Законот за Јавно-
то обвинителство (државјанин на Република Македо-
нија, кој ги исполнува општите услови определени со 
закон за засновање на работен однос во државен орган, 
дипломиран правник со положен правосуден испит, кој 
ужива углед за вршење на функција заменик јавен об-
винител и кој има работно искуство со потврдени ре-
зултати по положениот правосуден испит на правни ра-
боти од над пет години), пријавите со потребните доку-
менти да ги поднесат до Собранието на Република Ма-
кедонија, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на Одлуката во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
нија�, �Утрински весник� и �Македонија денес�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07 - 2616/1                              Претседател  
5 јули 2005 година            на Собранието на Република 

  Скопје                                       Македонија,  
                           д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

810. 
Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2005 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВОВЕДУВАЊЕ СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА 

РАБОТНО ВРЕМЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за воведување систем за регистрација 
на работно време на ЈПАУ �Македонија� п.о.-Скопје 
бр. 02-2209/11 од 7.12.2004 година, донесена од Управ-
ниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата 
одржана на 3.12.2004 година. 

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

 
  Бр. 23-4523/1-04                     Претседател на Владата      
7 јули 2005 година                  на Република Македонија, 
         Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 

811. 
Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2005 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА НА ЈАВНОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 2001 И 2003 ГОДИНА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за покривање на загубата на Јавното 
претпријатие за просторни и урбанистички планови - 
Скопје за период 2001 и 2003 година бр. 0302-390 од 
25.05.2005 година, донесена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 
25.05.2005 година. 

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

 
   Бр. 19-1214/13                        Претседател на Владата      
7 јули 2005 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
812. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2005 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБА-
НИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ ЗА 2004 ГОДИНА 
 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Годишната сметка и Извештајот за работењето 
на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички 
планови - Скопје за 2004 година бр. 0202-110 и 0202-
109 од 24.02.2005 година, усвоени од Управниот одбор 
на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 
24.02.2005 година. 

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

 
   Бр. 19-1214/11                      Претседател на Владата      
7 јули 2005 година                 на Република Македонија, 
        Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
813. 
Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96, 6/02, и 40/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2005 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА ОСТВАРЕНА 
ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ 
ИЗВЕШТАИ ЗА 2004 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ 
 

1. Владата на Република Македонија дава согласност 
на Одлуката за распоредување на добивката остварена 
по Годишната сметка и финансиските извештаи за 2004 
година на Јавното претпријатие за просторни и урбани-
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стички планови - Скопје бр. 0302-391 од 25.05.2005 го-
дина, донесена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата одржана на 25.05.2005 година. 

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

 
   Бр. 19-1214/12                       Претседател на Владата      
7 јули 2005 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
814. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7.07.2005 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ 
ТИМ ЗАРАДИ ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА АЕРОДРОМ  

�СКОПЈЕ� И АЕРОДРОМ �ОХРИД� 
 

Член 1 
Во Одлуката за ангажирање на консултантски тим 

заради отпочнување на постапка за доделување на кон-
цесија на Аеродром �Скопје� и Аеродром �Охрид� 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
33/2005), точката 2 се менува и гласи: 

�Консултантскиот тим од точка 1 на оваа одлука ќе 
има задача покрај подготвувањето на целокупната до-
кументација, да учествува во дефинирањето на предме-
тот на концесијата, да ја изготви тендерската докумен-
тација, да ги изготви критериумите за проценка на по-
нудите, да учествува во проценката на понудите, да 
учествува во преговорите со избраниот понудувач и да 
го изготви концесискиот договор�. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 19-2544/1                         Претседател на Владата      
7 јули 2005 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
815. 
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата  одр-
жана на 07.07.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ НА  
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност за давање на трајно користење на движни ствари 
кои претставуваат канцелариски мебел - 150 метални 
плакари од досегашниот корисник Државниот завод за 
статистика на новиот корисник Министерството за 
образование и наука. 

2. Правата и обврските на Државниот завод за ста-
тистика и Министерството за образование и наука ќе 
бидат уредени со Договор. 

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

 
     Бр. 19-2545/1                       Претседател на Владата 
7 јули 2005 година                  на Република Македонија 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
816. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата  одржана на 07.07.2005 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА РЕФОРМА ЗА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛ-
НИОТ ДАНОК НА ДОХОД И НА ПРИДОНЕСИТЕ  

НА ПЛАТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука  се формира Комитет за спроведува-

ње на реформа за наплата и консолидирање на персо-
налниот данок на доход и на придонесите на плати. 

 
Член 2 

Комитетот се состои од претседател, седум члена и 
секретар и тоа: 

- министерот за финансии - претседател 
- министерот за труд и социјална политика-член 
- министерот за здравство - член 
- директорот на Управата за јавни приходи - член 
- директорот на Фондот на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија-член 
- директорот на Фондот за здравствено осигурува-

ње на Македонија-член 
- директорот на Агенцијата за вработување на Ма-

кедонија - член 
- државниот советник на Министерството за финан-

сии - член и 
- раководител на Сектор за даночен и царински си-

стем во Министерството за финансии - секретар. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во  �Службен весник на Република Македонија�. 
 

      Бр. 19-2700/1                       Претседател на Владата 
7 јули 2005 година                  на Република Македонија, 

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

817. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 2 од Одлу-
ката за формирање на Комитет за спроведување на ре-
форма за наплата на персоналниот данок на доход и на 
придонесите на плати бр. 19-2700/1 од 07.07.2005 годи-
на, Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 07.07.2005 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ 
И СЕКРЕТАР НА КОМИТЕТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА РЕФОРМА ЗА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛНИОТ  

ДАНОК НА ДОХОД И НА ПРИДОНЕСИТЕ  
НА ПЛАТИ 

 
1. За претседател, членови и секретар на Комитетот за 

спроведување на реформа за наплата на персоналниот да-
нок на доход и на придонесите на плати, се именуваат: 
а) за претседател: 
- м-р Никола Поповски, министер за финансии 
б) за членови: 
- Стевчо Јакимовски, министер за труд и социјална 

политика 
- проф. д-р Владимир Димов, министер за здравство 
- Петра Митева, директор на Управата за јавни при-

ходи 
- Бошко Китановски, директор на Фондот на пензи-

ското и инвалидското осигурување на Македонија 
- проф. д-р Никола Пановски, директор на Фондот 

за здравствено осигурување на Македонија 
- Јасминка Делчева Диздаревиќ, директор на Аген-

цијата за вработување на Македонија и 
- Светлана Јаневска, државен советник во Мини-

стерството за финансии 
в) за секретар 
- Вера Зенделска, раководител на Сектор за даночен 

и царински систем во Министерството за финансии. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

     Бр. 19-2700/2                  Претседател на Владата  
7 јули 2005 година               на Република Македонија, 
         Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

818. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН   
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Сушево - Општи-
на Василево. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Сушево, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-4787/1                                      Директор, 
6 јули 2005 година                    Бисера Јакимовска, с.р. 
         Скопје 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  
ЕНЕРГЕТИКА НА РМ 

 
819. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергети-

ка (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 
24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност (�Службен весник на РМ� бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.07.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

 
Член 1 

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта 
можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати 
така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 26,141 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 25,879 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 26,303 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                               до 28,671 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                      до 28,757 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 16,092 
- М - 2                    до 16,067 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 
А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 64,00 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 60,50 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 61,00 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 52,50 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 42,00 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 19,579 
- М - 2                    до 19,549 
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а) Моторни бензини                                      ден/лит. Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката �г� и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат: 

- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    24,396 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            21,692 
-
 
 БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          21,692 

б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    12,121 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит.  

НАФТЕН 

ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) НА ЦЕНИ)

ден/лит 

(3 ГРУПА 

ден/лит 

(4 ГРУПА

НА ЦЕНИ)

ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ) 63,50 63,00 62,50 

БМБ-90 

(БЕЗОЛОВЕН 

РЕГУЛАР) 60,00 59,50 59,00 

БМБ-95 

(БЕЗОЛОВЕН 

ПРЕМИУМ) 60,50 60,00 59,50 

Д-ДИЗЕЛ 52,00 51,50 51,00 

ЕЛ-ЕКСТРА 

ЛЕСНО 41,50 41,00 40,50 

- екстра лесно (ЕЛ)                                             3,136 
 
г) Мазут                                                         ден/кг. 
- М - 1 (М)                    0,100 
- М - 2                      0,100 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поод-
делен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:  

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА
НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(2 ГРУПА 
НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА
НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ-96 
(ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 

Д-ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 

ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 

МАЗУТ М-1 0,400 0,400 0,400 0,400 

МАЗУТ М-2 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно оваа 
одлука. 
Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на 
мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во 
земјата. 
Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар.  

Член 5 Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 12.07.2005 година.  

 Член 3 
       Бр. 02-744/1                                    Претседател, Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

11 јули 2005 година                Славе Ивановски, с.р.    
          Скопје 

  
  

   Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
www.slvesnik.com.mk 
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