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2686. 
Врз основа на член 33 став 7 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
64/2005, 4/2008 и 103/2008), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 
2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ  
БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА 

ВЛАСТ И МЕЃУ ФОНДОВИТЕ 
 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 2008 годи-

на, во посебниот дел во втората потколона од колоната 
Расходи на Основен буџет, се врши следната пренаме-
на на средства:  

Во Разделот 01001 - Претседател на Република Ма-
кедонија, во потпрограма 20 - Претседател на РМ, ста-
вката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 
500.000 денари; 

Во Разделот 01002 - Агенција за разузнавање, во 
потпрограма 20 - Разузнавање, ставката 401 - Основни 
плати и надоместоци се намалува за 15.180.000 денари. 

Во Разделот 02001 - Собрание на Република Македо-
нија, во потпрограма 20 -Собрание на Република Маке-
донија, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се 
намалува за 15.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси 
за социјално осигурување од работодавачите се намалу-
ва за 5.000.000 денари, ставката 483 - Купување на 
мебел, опрема, возила и машини се намалува за 
10.000.000 денари. 

Во Разделот 02002 – Државен завод за ревизија, во 
потпрограма 20 – Државна ревизија, ставката 401 - Ос-
новни плати и надоместоци се намалува за 2.000.000 
денари, во потпрограма 30 - Ревизорско тело за пред-
пристапни фондови на Европската Унија во РМ, ста-
вката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 
1.000.000 денари. 

Во Разделот 02003 - Државна комисија за спречува-
ње на корупција, во потпрограма 20 - Спречување на 
корупција и судир на интереси, ставката 401 - Основни 
плати и надоместоци се намалува за 2.000.000 денари, 
ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од 
работодавачите се намалува за 1.000.000 денари, ста-
вката 425 - Договорни услуги се намалува за 500.000 
денари. 
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Во Разделот 02004 - Државна изборна комисија, во 
потпрограма 20 - Државна изборна комисија, ставката 
420 – Патни и дневни расходи се намалува за 100.000 
денари; ставката 421 - Комунални услуги, греење, ко-
муникација и транспорт се намалува за 900.000 денари, 
423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за по-
правки се намалува за 1.000.000 денари и ставката 483 - 
Купување на мебел, опрема, возила и машини се нама-
лува за 1.000.000 денари. 

Во Разделот 02005 - Комисија за заштита на конку-
ренција, во потпрограма 20 - Заштита на конкуренција-
та, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се на-
малува за 1.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси 
за социјално осигурување од работодавачите се нама-
лува за 500.000 денари, ставката 421 - Комунални услу-
ги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 
500.000 денари и ставката 425 - Договорни услуги се 
намалува за 1.000.000 денари. 

Во Разделот 02006 – Дирекција за заштита на лични 
податоци, во потпрограма 20 - Заштита на лични пода-
тоци, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се 
намалува за 2.000.000 денари, ставката 402 - Придоне-
си за социјално осигурување од работодавачите се на-
малува за 1.000.000 денари, ставката 483 -Купување на 
мебел, опрема, возила и машини се намалува за 550.000 
денари и ставката 485 - Други нефинансиски средства 
се намалува за 310.000 денари. 

Во Разделот 03001 – Уставен суд на Република Ма-
кедонија, во потпрограма 20 –Уставен суд, ставката 
401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 
2.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјал-
но осигурување од работодавачите се намалува за 
1.000.000 денари. 

Во Разделот 04001 - Влада на Република Македони-
ја, во потпрограма 30 -Информатичка поддршка на 
Владата, ставката 464 – Разни трансфери се намалува 
за 15.000.000 денари, ставката 483 - Купување на ме-
бел, опрема, возила и машини се намалува за 
10.000.000 денари и ставката 485 - Други нефинанси-
ски средства се намалува за 6.000.000 денари; во пот-
програмата Д1 - Поддршка на развојот на мали и сред-
ни претпријатија, ставката 425 - Договорни услуги се 
намалува за 40.000.000 денари, во потпрограмата Д7 - 
Унапредување на деловните активности, ставката 425 - 
Договорни услуги се намалува за 60.000.000 денари. 

 Во Разделот 04002 - Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на РМ, во потпрограма 10 – Адми-
нистрација, ставката 421 - Комунални услуги, греење, 
комуникација и транспорт се намалува за 7.000.000 де-
нари, во потпрограма 20 - Поранешен претседател, ста-
вката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 
1.000.000 денари. 
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Во Разделот 04006 - Државно правобранителство на 
Република Македонија, во потпрограма 20 - Државно 
правобранителство; ставката 401 - Основни плати и на-
доместоци се намалува за 2.000.000 денари и ставката 
402 - Придонеси за социјално осигурување од работо-
давачите се намалува за 1.000.000 денари. 

Во Разделот 04008 - Агенција за државни службе-
ници, во потпрограма 20 - Агенција за државни служ-
беници, ставката 425 - Договорни услуги се намалува 
за 532.000 денари. 

Во Разделот 04009 - Секретаријат за европски пра-
шања, во потпрограма 30 -Дипломатски и конзуларни 
претставништва, ставката 401 - Основни плати и надо-
местоци се намалува за 8.387.000 денари, ставката 402 
- Придонеси за социјално осигурување од работодава-
чите се намалува за 1.819.000 денари, ставката 403 – 
Останати придонеси од плати се намалува за 37.000 де-
нари, ставката 420 - Патни и дневни расходи се нама-
лува за 494.000 денари; ставката 421 - Комунални услу-
ги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 
375.000 денари, 423 - Ситен инвентар, алат и други ма-
теријали за поправки се намалува за 165.000 денари, 
ставката 424 - Поправки и тековно одржување се нама-
лува за 488.000 денари, ставката 425 - Договорни услу-
ги се намалува за 2.500.000 денари, ставката 426 - Дру-
ги тековни расходи се намалува за 750.000 денари; во 
потпрограма М4 – Поддршка на институции за приори-
тетни ЕУ проекти, ставката 483 -Купување на мебел, 
опрема, возила и машини се намалува за 30.000.000 де-
нари. 

Во Разделот 04010 - Секретаријат за спроведување 
на рамковниот договор, во потпрограма 20 - Секрета-
ријат за спроведување на рамковниот договор, ставката 
401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 
4.500.000 денари и ставката 402 - Придонеси за соци-
јално осигурување од работодавачите се намалува за 
1.500.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се 
намалува за 7.000.000 денари и ставката 483 -Купување 
на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 
2.000.000 денари. 

Во Разделот 04011 – Министерство за информатич-
ко општество, во потпрограма Н1 – Развој и имплемен-
тација на ИКТ, ставката 425 - Договорни услуги се на-
малува за 19.000.000 денари и ставката 483 -Купување 
на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 
5.000.000 денари. 

Во Разделот 05001 - Министерство за одбрана, во 
потпрограма 10 – Администрација, ставката 423 - Си-
тен инвентар, алат и други материјали за поправки се 
намалува за 7.000.000 денари, ставката 424 - Поправки 
и тековно одржување се намалува за 8.000.000 денари 
и ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 
3.000.000 денари, во потпрограма 11 – Образование и 
едукација, ставката 420 – Патни и дневни расходи се 
намалува за 1.000.000 денари, ставката 425 - Договорни 
услуги се намалува за 12.000.000 денари, ставката 426 - 
Други тековни расходи се намалува за 5.000.000 дена-
ри, во потпрограма 12 – Меѓународни активности, ста-
вката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и 
транспорт се намалува за 3.000.000 денари, ставката 
425 - Договорни услуги се намалува за 2.000.000 дена-
ри, во потпрограма 13 - Опремување во МО, ставката 
483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се 
намалува за 20.000.000 денари, во потпрограма 20 – 
Функционирање на АРМ, ставката 423 - Ситен инвен-

тар, алат и други материјали за поправки се намалува 
за 8.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги 
се намалува за 15.000.000 денари, ставката 426 - Други 
тековни расходи се намалува за 20.000.000 денари, ста-
вката 464 - Разни трансфери се намалува за 6.000.000 
денари, во потпрограма 21 – Обука, ставката 420 – Пат-
ни и дневни расходи се намалува за 40.000.000 денари, 
ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали 
за поправки се намалува за 10.000.000 денари, ставката 
425 - Договорни услуги се намалува за 8.000.000 дена-
ри, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува 
за 2.000.000 денари, во потпрограма 22 – Логистика во 
АРМ, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други ма-
теријали за поправки се намалува за 60.000.000 денари, 
ставката 424 - Поправки и тековно одржување се нама-
лува за 60.000.000 денари, ставката 425 - Договорни ус-
луги се намалува за 20.000.000 денари, во потпрограма 
23 – Опремување и модернизација во АРМ, ставката 
483 -Купување на мебел, опрема, возила и машини се 
намалува за 20.000.000 денари, во потпрограма 5Б – 
Изградба и реконструкција на објекти и инфраструкту-
ра, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува 
за 20.000.000 денари, во потпрограма К4 – Реформа на 
Министерство за одбрана, ставката 431 - Трансфери до 
Фондот за ПИОМ се намалува за 10.000.000 денари. 

Во Разделот 05002 - Дирекција за безбедност на 
класифицирани информации, во потпрограма В2 - Ин-
теграција во НАТО, ставката 401 - Основни плати и на-
доместоци се намалува за 1.000.000 денари, ставката 
402 - Придонеси за социјално осигурување од работо-
давачите се намалува за 900.000 денари. 

Во Разделот 05004 - Центар за управување со кри-
зи, во потпрограма 20 - Управување со кризи, ставката 
401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 
3.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјал-
но осигурување од работодавачите се намалува за 
2.000.000 денари. 

Во Разделот 06001 - Министерство за внатрешни 
работи, во потпрограма 20 – Јавна безбедност, ставката 
420 – Патни и дневни расходи се намалува за 5.000.000 
денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, ко-
муникација и транспорт се намалува за 24.000.000 де-
нари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се 
намалува за 20.000.000 денари, ставката 483 -Купување 
на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 
50.000.000 денари, во потпрограма 21 – Сектори за вна-
трешни работи, ставката 421 - Комунални услуги, грее-
ње, комуникација и транспорт се намалува за 
10.000.000 денари, ставката 483 -Купување на мебел, 
опрема, возила и машини се намалува за 50.000.000 де-
нари, во потпрограма 22 – Регионални центри за гра-
нични работи, ставката 421 - Комунални услуги, грее-
ње, комуникација и транспорт се намалува за 5.000.000 
денари, во потпрограма ГБ – Борба против корупција и 
организиран криминал, ставката 483 -Купување на ме-
бел, опрема, возила и машини се намалува за 5.000.000 
денари. 

Во Разделот 07001 - Министерство за правда, во 
потпрограма 10 – Администрација, ставката 401 - Ос-
новни плати и надоместоци се намалува за 3.000.000 
денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигу-
рување од работодавачите се намалува за 3.000.000 де-
нари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, кому-
никација и транспорт се намалува за 1.000.000 денари, 
ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали 
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за поправки се намалува за 800.000 денари, ставката 
424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 
2.300.000 денари, во потпрограма 1А - Реконстукција и 
опремување на подрачни одделенија и месни канцела-
рии, ставката 481 - Градежни објекти се намалува за 
5.000.000 денари. 

Во Разделот 07002 - Управа за извршување на санк-
ции, во потпрограма 20 – Санкции, ставката 426 - Дру-
ги тековни расходи се намалува за 3.700.000 денари, во 
потпрограма 30 – Казнено-поправни установи, ставката 
401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 
22.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за соци-
јално осигурување од работодавачите се намалува за  
8.000.000 денари. 

Во Разделот 08001 - Министерство за надворешни 
работи, во потпрограма 10 – Администрација, ставката 
425 - Договорни услуги се намалува за 15.000.000 дена-
ри, ставката 426 – Други тековни расходи се намалува 
за 50.000.000 денари, во потпрограма 20 – Дипломат-
ски конзуларни претставништва, ставката 425 - Дого-
ворни услуги се намалува за 50.000.000 денари, ставка-
та 426 – Други тековни расходи се намалува за 
5.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, 
опрема, возила и машини се намалува за 6.000.000 де-
нари, во потпрограма 2Б – Купување и изградба на ам-
басади на РМ во странство, ставката 481 - Градежни 
објекти се намалува за 180.000.000 денари, ставката 
483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се 
намалува за 38.000.000 денари. 

Во Разделот 09001 - Министерство за финансии, во 
потпрограма 10 - Администрација,  ставката 423 - Си-
тен инвентар, алат и други материјали за поправки се 
намалува за 20.000.000 денари, ставката 424 - Попра-
вки и тековно одржување се намалува за 6.000.000 де-
нари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалу-
ва за 20.000.000 денари, ставката 483 - Купување на ме-
бел, опрема, возила и машини се намалува за 9.000.000 
денари, во потпрограма 20 - Макроекономска и фи-
скална политика, ставката 425 - Договорни услуги се 
намалува за 30.000.000 денари, ставката 426 - Други те-
ковни расходи се намалува за 1.000.000 денари, во пот-
програма 50 – Биро за јавни набавки, ставката 423 - Си-
тен инвентар, алат и други материјали за поправки се 
намалува за 200.000 денари, ставката 425 - Договорни 
услуги се намалува за 300.000 денари, ставката 426 - 
Други тековни расходи се намалува за 500.000 денари, 
во потпрограма ГБ – Борба против корупција и органи-
зиран криминал, ставката 401 - Основни плати и надо-
местоци се намалува за 1.642.000 денари, ставката 402 
- Придонеси за социјално осигурување од работодава-
чите се намалува за  732.000 денари, ставката 403 – 
Останати придонеси од плати се намалува за 5.000 де-
нари, ставка 483 - Купување на мебел, опрема, возила и 
машини се намалува за 1.710.000 денари. 

Во Разделот 09002 - Министерство за финансии - 
функции на државата, во потпрограма 20 - Функции, 
ставката 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) 
се намалува за 50.000.000 денари, ставката 487 – Капи-
тални трансфери до вонбуџетски фондови се намалува 
за 370.000.000 денари, во потпрограма Д3 - Престру-
ктуирање на претпријатијата загубари, ставката 432 - 
Трансфери до Агенцијата за вработување се намалува 
за 5.780.000 денари, во потпрограма Д6 - Преструктуи-
рање на ЈП Македонски железници, ставката 432 - 
Трансфери до Агенцијата за вработување се намалува 

за 645.000 денари, во потпрограма Е1 -Преструктуира-
ње на водостопанските претпријатија, ставката 432 - 
Трансфери до Агенцијата за вработување се намалува 
за 485.000 денари, во потпрограма К1 - Реформа на др-
жавната администрација, ставката 432 - Трансфери до 
Агенцијата за вработување се намалува за 561.000 де-
нари, ставката 431 - Трансфери до Фондот за ПИОМ се 
намалува за 1.280.000 денари. 

Во Разделот 09004 - Биро за стоковни резерви, во 
потпрограма 20 - Стоковни резерви, ставката 401 - Ос-
новни плати и надоместоци се намалува за 800.000 де-
нари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигуру-
вање од работодавачите се намалува за 240.000 денари, 
ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникаци-
ја и транспорт се намалува за 2.000.000 денари, ставка-
та 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 
3.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се 
намалува за 5.000.000 денари, ставката 426 - Други те-
ковни расходи се намалува за 1.000.000 денари и ста-
вката 484 - Стратешки стоки и други резерви се нама-
лува за 150.000.000 денари.  

Во Разделот 09005 - Управа за јавни приходи, во 
потпрограма 20 - Управа за јавни приходи, ставката 
401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 
10.240.000 денари, ставката 402 - Придонеси за соци-
јално осигурување од работодавачите се намалува за  
7.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, 
опрема, возила и машини се намалува за 70.000.000 де-
нари, ставката 485 – Други нефинансиски средства се 
намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма ГБ – 
Борба против корупција и организиран криминал ста-
вката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува 
за 2.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за соци-
јално осигурување од работодавачите се намалува за 
1.090.000 денари, ставката 403 – Останати придонеси 
од плати се намалува за 10.000 денари, ставката 483 - 
Купување на мебел, опрема, возила и машини се нама-
лува за 64.000.000 денари. 

Во Разделот 09006 - Управа за финансиска полици-
ја, во потпрограма 20 – Финансиска полиција, ставката 
401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 
3.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјал-
но осигурување од работодавачите се намалува за  
2.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, 
опрема, возила и машини се намалува за 4.000.000 де-
нари. 

Во Разделот 10001 - Министерство за економија, во 
потпрограма 11 – Индустриска политика, ставката 425 
- Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари, 
ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 
6.000.000 денари, во потпрограма 12 – Контрола и вна-
трешен пазар, ставката 401 - Основни плати и надоме-
стоци се намалува за 4.000.000 денари, во потпрограма 
14 - Промоција на туризмот, ставката 425 - Договорни 
услуги се намалува за 10.000.000 денари, ставката 485 - 
Други нефинансиски средства се намалува за 1.000.000 
денари, во потпрограма 15 - Европски интеграции, ста-
вката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за 
поправки се намалува за 50.000 денари, ставката 483 - 
Купување на мебел, опрема, возила и машини се нама-
лува за 200.000 денари, во потпрограма 32 - Развој на 
енергетиката, ставката 425 - Договорни услуги се нама-
лува за 10.000.000 денари, во потпрограма 50 - Искори-
стување на природните ресурси, ставката 425 - Дого-
ворни услуги се намалува за 18.000.000 денари, ставка-
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та 426 - Други тековни расходи се намалува за 
2.000.000 денари, во потпрограмата 5А –Основни и де-
тални геолошки истражувања, ставката 485 – Други не-
финансиски средства се намалува за 1.000.000 денари, 
во потпрограмата 5Б –Геолошко информативен систем, 
ставката 482 – Други градежни објекти се намалува за 
6.000.000 денари, во потпрограма 70 - Институт за 
стандардизација, ставката 401 - Основни плати и надо-
местоци се намалува за 2.000.000 денари, ставката 402 
- Придонеси за социјално осигурување од работодава-
чите се намалува за 1.500.000  денари,  ставката 403 – 
Останати придонеси од плати се намалува за 50.000 де-
нари, во потпрограма 71 - Институт за акредитација, 
ставката 401 - Основни плати и надоместоци се нама-
лува за 2.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за 
социјално осигурување од работодавачите се намалува 
за 1.000.000  денари, во потпрограма Б3 - Електрифика-
ција на селата, ставката  489 - Капитални субвенции за 
претпријатија и невладини организации се намалува за 
12.000.000 денари, во потпрограма Д4 - Економска 
промоција, ставката 425 - Договорни услуги се намалу-
ва за 10.000.000 денари, ставката 462 - Субвенции за 
приватни претпријатија се намалува за 1.800.000 дена-
ри, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и 
машини се намалува за 7.000.000 денари и ставката 485 
- Други нефинансиски средства се намалува за 
2.500.000 денари, во потпрограма Д7 - Унапредување 
на деловните активности, ставката 461 – Субвенции за 
јавни претпријатија се намалува за 4.000.000 денари, 
ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и ма-
шини се намалува за 4.000.000 денари, во потпрограма-
та Д8 - Развој на технолошки индустриски развојни зо-
ни, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува 
за 200.000.000  денари. 

Во Разделот 10002 - Агенција за странски инвести-
ции, во потпрограма Д4 - Еконономска промоција, ста-
вката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува 
за 700.000 денари, ставката 402 - Придонеси за соци-
јално осигурување од работодавачите се намалува за  
600.000 денари. 

Во Разделот 12101 - Министерство за животна сре-
дина и просторно планирање, во потпрограма 10 - Ад-
министрација, ставката 401 - Основни плати и надоме-
стоци се намалува за 7.000.000 денари, во потпрограма 
20 - Унапредување на животната средина, ставката 401 
- Основни плати и надоместоци се намалува за 
6.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјал-
но осигурување од работодавачите се намалува за 
1.000.000  денари, ставката 425 - Договорни услуги се 
намалува за 6.000.000 денари, ставката 482 - Други гра-
дежни објекти се намалува за 15.000.000 денари, во 
потпрограма 30 - Просторни планови, ставката 425 - 
Договорни услуги се намалува за 5.000.000 денари, во 
потпрограма 40 - Мониторинг, ставката 424 - Поправки 
и тековно одржување се намалува за 1.000.000 денари 
и ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 
2.750.000  денари. 

Во Разделот 13001 - Министерство за транспорт и 
врски, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 
401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 
500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално 
осигурување од работодавачите се намалува за 500.000 
денари, во потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, 
ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалу-
ва за 1.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за со-

цијално осигурување од работодавачите се намалува за 
1.000.000  денари, ставката 425 - Договорни услуги се 
намалува за 4.000.000 денари, во потпрограма 30 - Урба-
низам и градежништво, ставката 425 - Договорни услуги 
се намалува за 30.000.000 денари и во потпрограма 3Г - 
Водоснабдување на Прилеп, ставката 482 - Други 
градежни објекти се намалува за 10.000.000 денари. 

Во Разделот 14001 - Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство , во потпрограма 10 - Ад-
министрација, ставката 403 - Останати придонеси од 
плати се намалува за 20.000 денари, ставката 423 - Си-
тен инвентар, алат и други материјали за поправки се 
намалува за 20.000.000 денари, во потпрограма 11 - 
Анализа на земјоделска политика и ЗИС, ставката 401 - 
Основни плати и надоместоци се намалува за 1.000.000 
денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигу-
рување од работодавачите се намалува за 900.000 дена-
ри, ставката 403 - Останати придонеси од плати се на-
малува за 10.000 денари, во потпрограма 12 - Евроин-
теграција и координација на меѓународна помош, ста-
вката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува 
за 1.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за соци-
јално осигурување од работодавачите се намалува за 
500.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од 
плати се намалува за 10.000 денари, во потпрограма 13 
– Зајакнување и пристапување кон ЕУ на македонското 
земјоделство, ставката 481 - Градежни објекти се нама-
лува за 5.000.000 денари, во потпрограма 20 - Шумарс-
тво, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурува-
ње од работодавачите се намалува за 300.000 денари, 
ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалу-
ва за 10.000 денари, во потпрограма 21 - Шумска поли-
ција, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се 
намалува за 180.000 денари, ставката 402 - Придонеси 
за социјално осигурување од работодавачите се нама-
лува за 3.000.000 денари, ставката 403 - Останати при-
донеси од плати се намалува за 100.000 денари, ставка-
та 425 - Договорни услуги се намалува за 15.000.000 
денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, во-
зила и машини се намалува за 6.000.000 денари, во пот-
програма 22 – Државен инспекторат за шумарство и 
ловство, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, во-
зила и машини се намалува за 4.000.000 денари, во пот-
програма 30 – Земјоделство, ставката 403 - Останати 
придонеси од плати се намалува за 40.000 денари, ста-
вката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и 
транспорт се намалува за 6.500.000 денари и ставката 
464 - Разни трансфери се намалува за 10.000.000 дена-
ри, во потпрограма 31 - Државен инспекторат за земјо-
делство, ставката 401 - Основни плати и надоместоци 
се намалува за 1.000.000 денари, ставката 402 - Придо-
неси за социјално осигурување од работодавачите се 
намалува за 1.000.000 денари, ставката 403 - Останати 
придонеси од плати се намалува за 30.000 денари, во 
потпрограма 33 – Земјишна политика и идентификаци-
ја на парцели, ставката 402 - Придонеси за социјално 
осигурување од работодавачите се намалува за 300.000 
денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се 
намалува за 10.000 денари, во потпрограма 40 - Вете-
рина, ставката 403 - Останати придонеси од плати се 
намалува за 50.000 денари, ставката 464 - Разни транс-
фери се намалува за 20.000.000 денари, во потпрограма 
53 - Државна фитосанитарна лабораторија, ставката 
403 - Останати придонеси од плати се намалува за 
10.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и 
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други материјали за поправки се намалува за 300.000 
денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, во-
зила и машини се намалува за 700.000 денари, во пот-
програма 60 - Водостопанство, ставката 403 - Останати 
придонеси од плати се намалува за 30.000 денари, ста-
вката 482 - Други градежни објекти се намалува за 
3.500.000 денари, во потпрограма 6А - Хидросистем 
Злетовица, ставката 426 - Други тековни расходи се на-
малува за 15.000.000 денари, во потпрограма 6Б - Хи-
дросистем Лисиче, ставката 482 - Други градежни обје-
кти се намалува за 30.000.000 денари, во потпрограма 
6Г - Наводнување на Јужно вардарска долина, ставката 
482 - Други градежни објекти се намалува за 
10.000.000 денари, во потпрограма ББ - Ревитализација 
на селата, ставката 488 - Капитални дотации до ЕЛС се 
намалува за 7.000.000 денари. 

Во Разделот 14002- Агенција за поттикнување на 
развојот на земјоделството-Битола, во потпрограма 10 - 
Администрација, ставката 401 - Основни плати и надо-
местоци се намалува за 2.700.000 денари. 

Во Разделот 14003- Управа за хидрометеоролошки 
работи, во потпрограма 40 – Радарско следење и моди-
фикација на времето и информатика и телекомуника-
ции, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други мате-
ријали за поправки се намалува за 5.800.000 денари и 
ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 
200.000 денари. 

Во Разделот 15001 - Министерство за труд и соци-
јална политика, во потпрограмата 10 - Администраци-
ја, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се на-
малува за 1.800.000 денари, 402 - Придонеси за соци-
јално осигурување од работодавачите се намалува за 
900.000 денари, ставката 481 - Градежни објекти се на-
малува за 2.500.000 денари, во потпрограмата 20 - Ра-
ботни односи и пензиско и инвалидско осигурување, 
ставката 401 - Основни плати и надоместоци се нама-
лува за 2.250.000 денари, 402 - Придонеси за социјално 
осигурување од работодавачите се намалува за 900.000 
денари, во потпрограмата 30 - Социјална заштита, ста-
вката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува 
за 450.000 денари, во потпрограмата 60 - Државен инс-
пекторат, ставката 401 - Основни плати и надоместоци 
се намалува за 5.700.000 денари, ставката 402 - Придо-
неси за социјално осигурување од работодавачите се 
намалува за 2.100.000 денари, во потпрограмата Б1-
Поттикнување на вработувањето, ставката 433 - Тран-
сфери до Фондот за здравство се намалува за 
23.000.000 денари; во потпрограмата Б2 - Реформа на 
системот на социјална заштита, ставката 421 - Кому-
нални услуги, греење, комуникација и транспорт се на-
малува за 56.000 денари, ставката 423 - Ситен инвен-
тар, алат и други материјали за поправки се намалува 
за 63.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, 
опрема, возила и машини се намалува за 1.700.000 де-
нари; во потпрограмата ГБ - Борба против корупција и 
организиран криминал, ставката 401 - Основни плати и 
надоместоци се намалува за 400.000 денари, ставката 
402 - Придонеси за социјално осигурување од работо-
давачите се намалува за 150.000 денари.  

Во Разделот 15010 - Општествена заштита на деца, 
во потпрограма 21 – Дејност на детски градинки, ста-
вката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.000.000 
денари, во потпрограма 22 - Дејност на детски одмора-
лишта, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се 
намалува за  500.000 денари, ставката 421 - Комунални 

услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува 
за 300.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се 
намалува за 500.000 денари и ставката 426 - Други те-
ковни расходи се намалува за 225.000 денари. 

Во Разделот 15020 - Социјална заштита, во потпро-
грама 21 - Меѓуопштински центри за социјална работа, 
ставката 463 – Трансфери до невладини организации се 
намалува за 500.000 денари, во потпрограма 23 – Днев-
ни центри за деца на улица корисници на дрога и деца 
со пречки во развојот, ставката 401 - Основни плати и 
надоместоци се намалува за 4.000.000 денари, ставката 
402 - Придонеси за социјално осигурување од работо-
давачите се намалува за 1.000.000 денари, во потпро-
грама 34 – Домови за стари лица, ставката 420 – Патни 
и дневни расходи се намалува за 1.050.000 денари; ста-
вката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и 
транспорт се намалува за 511.000 денари, ставката 425 
- Договорни услуги се намалува за 457.000 денари и 
ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 
200.000 денари; во потпрограма 41 - Надоместоци по 
основ на права од социјална заштита, ставката 464 - 
Разни трансфери се намалува за 300.000 денари, во 
потпрограма 43 - Надоместоци по основ на права од 
детска заштита, ставката 425 - Договорни услуги се на-
малува за 250.000 денари, во потпрограма 45 - Заштита 
на бегалци и азиланти, ставката 401 - Основни плати и 
надоместоци се намалува за 800.000 денари, ставката 
402 - Придонеси за социјално осигурување од работо-
давачите се намалува за 400.000 денари, ставката 421 - 
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 
се намалува за 550.000 денари, во потпрограма 46 - 
Поддршка на социјални фондови, ставката 431 - Тран-
сфери до Фондот за ПИОМ се намалува за 149.747.000 
денари и ставката 432 - Трансфери до Агенцијата за 
вработување се намалува за 22.376.000 денари и во 
потпрограма 47 -Поддршка на развојот на ромите, ста-
вката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и 
транспорт се намалува за 1.000.000 денари. 

Во Разделот 16001 - Министерство за образование и 
наука, во потпрограма 10-Администрација, ставката 
401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 
2.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјал-
но осигурување од работодавачите се намалува за 
1.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, 
опрема, возила и машини се намалува за 1.000.000 де-
нари, во потпрограма 11 - Декада на ромите, ставката 
420 - Патни и дневни расходи се намалува за 500.000 
денари,  ставката 424 - Поправки и тековно одржување 
се намалува за 500.000 денари, ставката 425 - Договор-
ни услуги се намалува за 1.500.000 денари и ставката 
426 - Други тековни расходи се намалува за 500.000 де-
нари, во потпрограма 20 - Основно образование, ста-
вката 425 - Договорни услуги се намалува за 
136.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, 
опрема, возила и машини се намалува за 24.000.000 де-
нари, во потпрограма 2В - Изградба на училишни 
спортски сали во основни училишта, ставката 420 - 
Патни и дневни расходи се намалува за 800.000 денари, 
ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникаци-
ја и транспорт се намалува за 500.000 денари, ставката 
424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 
400.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се на-
малува за 2.000.000 денари, ставката 482 - Други гра-
дежни објекти се намалува за 119.000.000 денари, во 
потпрограма 30 - Средно образование, ставката 425 - 
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Договорни услуги се намалува за 80.000.000 денари, 
ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 
7.000.000 денари, во потпрограма 3Б - Реконструкција 
на средни училишта, ставката 482 - Други градежни 
објекти се намалува за 24.121.000 денари, во потпро-
грама 3В – Изградба на училишни спортски сали во 
средни училишта, ставката 425 - Договорни услуги се 
намалува за 500.000 денари, ставката 482 - Други гра-
дежни објекти се намалува за 10.000.000 денари, во 
потпрограма 40 - Високо образование, ставката 420 - 
Патни и дневни расходи се намалува за 5.000.000 дена-
ри, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 
20.000.000 денари, во потпрограма 41 - Универзитет 
Св.Кирил и Методиј, ставката 401 - Основни плати и 
надоместоци се намалува за 20.000.000 денари, ставка-
та 402 - Придонеси за социјално осигурување од рабо-
тодавачите се намалува за 10.000.000 денари, ставката 
423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за по-
правки се намалува за 10.000.000 денари, ставката 482 - 
Други градежни објекти се намалува за 11.000.000 де-
нари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, вози-
ла и машини се намалува за 15.000.000 денари, во пот-
програма 42 - Универзитет Св.Климент Охридски Би-
тола, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се 
намалува за 12.000.000 денари, ставката 402 - Придоне-
си за социјално осигурување од работодавачите се на-
малува за 8.000.000 денари, ставката 482 - Други гра-
дежни објекти се намалува за 15.000.000 денари, ста-
вката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и маши-
ни се намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма 
43 - Државен универзитет Тетово, ставката 401 - Ос-
новни плати и надоместоци се намалува за 3.600.000 
денари, ставката 482 - Други градежни објекти се нама-
лува за 10.000.000 денари, ставката 483 - Купување на 
мебел, опрема, возила и машини се намалува за 
11.000.000 денари, во потпрограма 44 - Државен уни-
верзитет Гоце Делчев Штип, ставката 401 - Основни 
плати и надоместоци се намалува за 12.000.000 денари, 
ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од 
работодавачите се намалува за 8.000.000 денари, ста-
вката 482 - Други градежни објекти се намалува за 
30.000.000 денари, потпрограмата 46 “Универзитет за 
информатика“ се менува и гласи “Универзитет за ин-
форматички технологии во Скопје“, ставката 401 - Ос-
новни плати и надоместоци се намалува за 9.500.000 
денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигу-
рување од работодавачите се намалува за 3.900.000 де-
нари, ставката 420 - Патни и дневни расходи се нама-
лува за 1.000.000 денари, ставката 421 - Комунални ус-
луги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 
3.500.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и 
други материјали за поправки се намалува за 1.000.000 
денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува 
за 25.000.000 денари, ставката 426 - Други тековни рас-
ходи се намалува за 500.000 денари, ставката 482 - 
Други градежни објекти се намалува за 10.000.000 де-
нари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, вози-
ла и машини се намалува за 16.000.000 денари,  во пот-
програма 72 - Научни институти, ставката 401 - Основ-
ни плати и надоместоци се намалува за 8.000.000 дена-
ри, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување 
од работодавачите се намалува за 2.000.000 денари, 
ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и ма-
шини се намалува за 5.000.000 денари.  

Во Разделот 16002 - Биро за развој на образование-
то, во потпрограма 10-Администрација, ставката 402 - 
Придонеси за социјално осигурување од работодавачи-
те се намалува за 1.000.000 денари, ставката 421 - Ко-
мунални услуги, греење, комуникација и транспорт се 
намалува за 500.000 денари, ставката 425 - Договорни 
услуги се намалува за 500.000 денари, во потпрограма 
40 - Развој и подготовка на наставни програми за сред-
но стручно образование и постсредно образование, ста-
вката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 
1.000.000 денари.  

Во Разделот 16003 – Национална агенција за европ-
ски образовни програми и мобилност, во потпрограма 
М1 - Контрибуција на РМ во ЕУ, ставката 401 - Основ-
ни плати и надоместоци се намалува за 2.000.000 дена-
ри, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување 
од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари, 
ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 
1.000.000 денари.  

Во Разделот 16101 – Агенција за млади и спорт, во 
потпрограма 2А - Спортски објекти, ставката 482 - 
Други градежни објекти се намалува за 100.000.000 де-
нари.  

Во Разделот 18001 - Министерство за култура, во 
потпрограма 10 – Администрација ставката 401 - Ос-
новни плати и надоместоци се намалува за 4.900.000 
денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигу-
рување од работодавачите се намалува за 2.000.000 де-
нари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се 
намалува за 30.000 денари, во потпрограма 1А - Стар 
Театар, ставката 482 - Други градежни објекти се нама-
лува за 150.000.000 денари, во потпрограма 1Б - Град-
ска куќа и Концертна сала, ставката 482 - Други гра-
дежни објекти се намалува за 1.400.000 денари, во пот-
програма 20 – Управа за заштита на културното нас-
ледство ставката 401 - Основни плати и надоместоци 
се намалува за 4.700.000 денари, ставката 402 - Придо-
неси за социјално осигурување од работодавачите се 
намалува за 3.000.000 денари, ставката 403 - Останати 
придонеси од плати се намалува за 55.000 денари, 2А - 
Скопска тврдина Кале, ставката 482 - Други градежни 
објекти се намалува за 60.000.000 денари, во потпро-
грама 2Е - Реставрација на куќата на албанската азбу-
ка, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува 
за 11.020.000 денари, во потпрограма 2З – Тетовско 
кале, ставката 482 - Други градежни објекти се намалу-
ва за 20.000.000 денари. 

Во Разделот 18010 - Финансирање на дејностите од 
областа на културата, во потпрограма 10 – Издавачка 
дејност,  ставката 401 - Основни плати и надоместоци 
се намалува за 200.000 денари, во потпрограма 20 – 
Библиотекарство, ставката 401 - Основни плати и надо-
местоци се намалува за 7.000.000 денари, ставката 402 
- Придонеси за социјално осигурување од работодава-
чите се намалува за 4.950.000 денари, ставката 403 - 
Останати придонеси од плати се намалува за 40.000 де-
нари, во потпрограма 2А - Надградба на НУ Универзи-
тетска библиотека Св. Климент Охридски Скопје, ста-
вката 482 - Други градежни објекти се намалува за 
10.000.000 денари, во потпрограма 2Б - Изградба на 
библиотека во Тетово, ставката 482 - Други градежни 
објекти се намалува за 11.000.000 денари, во потпро-
грама 30 - Филмска дејност  ставката 401 - Основни 
плати и надоместоци се намалува за 2.450.000 денари, 
ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од 
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работодавачите се намалува за 850.000 денари, во пот-
програма 40 – Музичка и сценско уметничка дејност,  
ставката 401 - Основни плати и надоместоци се нама-
лува за 5.305.000 денари, ставката 402 - Придонеси за 
социјално осигурување од работодавачите се намалува 
за 8.714.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси 
од плати се намалува за 61.000 денари, во потпрограма 
41 – Драмска дејност, ставката 402 - Придонеси за со-
цијално осигурување од работодавачите се намалува за 
3.192.000 денари, во потпрограма 4А - Голема концерт-
на сала за Македонската филхармонија, ставката 482 - 
Други градежни објекти се намалува за 156.000.000 де-
нари, во потпрограма 4Б - Изградба на Театар во Велес, 
ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 
32.000.000 денари, во потпрограма 4Д – Културно-ин-
формативен центар на турците во Република Македо-
нија, ставката 482 - Други градежни објекти се намалу-
ва за 1.000.000 денари, во потпрограма 50 – Заштита на 
културно наследство, ставката 401 - Основни плати и 
надоместоци се намалува за 440.000 денари, ставката 
402 - Придонеси за социјално осигурување од работо-
давачите се намалува за 2.120.000 денари, во потпро-
грама 5Г - Изградба на конзерваторски центар во Го-
стивар, ставката 482 - Други градежни објекти се нама-
лува за 8.000.000 денари, во потпрограма 5Д - Изградба 
на објекти од културата, ставката 482 - Други градежни 
објекти се намалува за 8.000.000 денари, во потпрогра-
мата 5Е – Тупан (чарши) џамија во Тетово, ставката 
482 – Други градежни објекти се намалува за 1.000.000 
денари, во потпрограма 80 – Музејска и кинотечна деј-
ност, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се 
намалува за 1.580.000 денари, ставката 402 - Придоне-
си за социјално осигурување од работодавачите се на-
малува за 3.130.000 денари, ставката 482 - Други гра-
дежни објекти се намалува за 10.000.000 денари, во 
потпрограма 8А – Музеј на ВМРО и музеј на жртви на 
комунизмот, ставката 482 - Други градежни објекти се 
намалува за 61.000.000 денари. 

Во Разделот 19001 - Министерство за здравство, во 
потпрограма 10 - Администрација, ставката 425 - Дого-
ворни услуги се намалува за 40.000.000 денари, ставка-
та 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини 
се намалува за 56.000.000 денари, во потпрограма 40 - 
Дирекција за храна, ставката 483 - Купување на мебел, 
опрема, возила и машини се намалува за 1.000.000 де-
нари, во потпрограма 71 - Дирекција за радијациона си-
гурност, ставката 401 - Основни плати и надоместоци 
се намалува за 1.000.000 денари и ставката 402 - При-
донеси за социјално осигурување од работодавачите се 
намалува за 400.000 денари; во потпрограма ИО – Ре-
форма на здравството, ставката 420 - Патни и дневни 
расходи се намалува за 3.116.000 денари, ставката 421 - 
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 
се намалува за 927.000 денари, ставката 423 - Ситен 
инвентар, алат и други материјали за поправка се нама-
лува за 614.000 денари, ставката 425 - Договорни услу-
ги се намалува за 5.262.000 денари, ставката 426 - Дру-
ги тековни расходи се намалува за 1.819.000 денари, 
ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и ма-
шини се намалува за 5.792.000 денари. 

Во Разделот 19101 - Министерство за локална само-
управа, во потпрограма 30 – Рамномерен регионален 
развој, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 
67.100.000 денари. 

Во Разделот 21001- Агенција за катастар на нед-
вижности, во потпрограма 10 - Администрација, ста-
вката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува 
за 968.000 денари, ставката 402 - Придонеси за соци-
јално осигурување од работодавачите се намалува за 
495.000 денари, во потпрограма 20 – Програма за пре-
мер и катастар, ставката 401 - Основни плати и надоме-
стоци се намалува за 1.166.000 денари, ставката 402 - 
Придонеси за социјално осигурување од работодавачи-
те се намалува за 22.000 денари, ставката 403 - Остана-
ти придонеси од плати се намалува за 45.000 денари. 

Во Разделот 22001 - Државен завод за статистика, 
во потпрограма 10 - Администрација, ставката 424 - 
Поправки и тековно одржување се намалува за 
1.000.000 денари, во потпрограма 20 - Статистички 
истражувања, ставката 483 - Купување на мебел, опре-
ма, возила и машини се намалува за 1.000.000 денари, 
во потпрограма 30 - Програма за попис, ставката 420 - 
Патни и дневни расходи се намалува за 150.000 денари, 
ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали 
за поправка се намалува за 200.000 денари, во потпро-
грама 40 – Програма за поддршка на програмата за из-
бори, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се 
намалува за 150.000 денари. 

Во Разделот 28001 - Биро за регионален развој, во 
потпрограма 10 – Имплементација на регионален раз-
вој, ставката 488 - Капитални дотации до ЕЛС се нама-
лува за 83.000.000 денари. 

Во Разделот 29010 – Судска власт,  во потпрограма 
Г5 –Академија за обука на судии и обвинители, ставка-
та 426 - Други тековни расходи се намалува за 
1.200.000 денари. 

Во Разделот 31010 - Јавно обвинителство на Репуб-
лика Македонија,  во потпрограма 20-Јавно обвини-
телство, ставката 401 - Основни плати и надоместоци 
се намалува за 10.000.000 денари, ставката 402 - При-
донеси за социјално осигурување од работодавачите се 
намалува за 5.000.000 денари, ставката 423 - Ситен ин-
вентар, алат и други материјали за поправка се намалу-
ва за 1.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и те-
ковно одржување се намалува за 600.000 денари, во 
потпрограма Г3 - Одделение за борба против организи-
раниот криминал, ставката 423 - Ситен инвентар, алат 
и други материјали за поправка се намалува за 550.000 
денари. 

Во Разделот 01002 - Агенција за разузнавање, во 
потпрограма 10 - Aдминистрација, ставката 401 - Ос-
новни плати и надоместоци се зголемува за 2.500.000 
денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигу-
рување од работодавачите се зголемува за 80.000 дена-
ри и ставката 403 – Останати придонеси од плати се 
зголемува за 10.000 денари. 

Во Разделот 02004 - Државна изборна комисија, во 
потпрограма 20 - Државна изборна комисија, ставката 
401 - Основни плати и надоместоци се зголемува за 
240.000 денари. 

Во Разделот 04001 - Влада на Република Македони-
ја, во потпрограма 10 – Администрација, ставката 426 - 
Други тековни расходи се зголемува за 24.000.000 де-
нари.  

 Во Разделот 04007 –  Агенција за развој и инвести-
ции, во потпрограма 20 - Агенција за развој и инвести-
ции, ставката 420 - Патни и дневни расходи се зголему-
ва за 200.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, 
греење, комуникација и транспорт се зголемува за 
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700.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и 
други материјали за поправка се зголемува за 100.000 
денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување 
се зголемува за 300.000 денари, ставката 425 - Договор-
ни услуги се зголемува за 2.000.000 денари, ставката 
426 - Други тековни расходи се зголемува за 100.000 
денари, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 
4.400.000 денари. 

Во Разделот 04008 –  Агенција за државни службе-
ници, во потпрограма 20 - Агенција за државни служ-
беници, ставката 420 - Патни и дневни расходи се зго-
лемува за 300.000 денари, ставката 421 - Комунални ус-
луги, греење, комуникација и транспорт се зголемува 
за 1.000.000 денари и ставката 426 - Други тековни рас-
ходи се зголемува за 100.000 денари. 

Во Разделот 05001 –  Министерство за одбрана, во 
потпрограма 22 -Логистика во АРМ, ставката 421 - Ко-
мунални услуги, греење, комуникација и транспорт се 
зголемува за 140.000.000 денари. 

Во Разделот 05003 – Дирекција за заштита и спасу-
вање, во потпрограма 20 - Заштита и спасување, ста-
вката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и маши-
ни се зголемува за 58.055.000 денари.  

Во Разделот 05004 – Центар за управување со кри-
зи, во потпрограма 30 – Комуникациско информативен 
систем со единствен број на повикување, ставката 482 - 
Други градежни објекти се зголемува за 20.000.000 де-
нари. 

Во Разделот 07001 - Министерство за правда, во 
потпрограма 10 – Администрација, ставката 483 - Ку-
пување на мебел, опрема, возила и машини се зголему-
ва за 31.650.000 денари,  во потпрограма 1А - Рекон-
стукција и опремување на подачни одделенија и месни 
канцеларии, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, 
возила и машини се зголемува за 4.000.000 денари, по 
програмата 2 – Управен инспекторат, се воведува нова 
програма 3 - Агенција за остварување на правата на за-
едниците, потпрограма 30 - Агенција за остварување на 
правата на заедниците, со нови ставки 401 - Основни 
плати и надоместоци во износ од 253.000 денари, 402 - 
Придонеси за социјално осигурување од работодавачи-
те во износ од 170.000 денари и 403 - Останати придо-
неси од плати во износ од 7.000 денари, во потпрогра-
мата ГА-Реформа на судството ставката 425 – Договор-
ни услуги се зголемува за 1.000.000 денари.  

Во Разделот 07002 – Управа за извршување на санк-
ции, во потпрограма 20 – Санкции, ставката 423 - Си-
тен инвентар, алат и други материјали за поправка се 
зголемува за 1.000.000 денари, во потпрограма 30 – 
Казнено-поправни установи, ставката 423 - Ситен ин-
вентар, алат и други материјали за поправка се зголе-
мува за 1.000.000 денари, во потпрограма 3А – Изград-
ба, реконструкција и опремување на казнено-поправни-
те установи, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, 
возила и машини се зголемува за 10.000.000 денари. 

Во Разделот 09002 - Министерство за финансии - 
функции на државата, во потпрограма 20 - Функции, 
ставката 433 - Трансфери до Фондот за здравство се 
зголемува за 800.000.000 денари, ставката 461 - Суб-
венции за јавни претпријатија се зголемува за 
950.000.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се 
зголемува за 46.000.000 денари, ставката 482 - Други 
градежни објекти се зголемува за 110.000.000 денари, 
ставката 488 – капитални дотации до ЕЛС се зголемува 
за 170.000.000 денари, во потпрограма 21 - Резерви, 

ставката 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) 
се зголемува за 228.700.000 денари, во потпрограма К4 
- Реформа на Министерство за одбрана, ставката 431-
Трансфери до Фондот за ПИОМ се зголемува за 
26.698.000 денари. 

Во Разделот 09003 – Царинска управа на Република 
Македонија, во потпрограма 20 – Царинска управа, 
ставката 420 - Патни и дневни расходи се зголемува за 
500.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, грее-
ње, комуникација и транспорт се зголемува за 
15.000.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат 
и други материјали за поправка се зголемува за 
1.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно 
одржување се зголемува за 20.000.000 денари, ставката 
425 - Договорни услуги се зголемува за 7.500.000 дена-
ри и ставката 426 - Други тековни расходи се зголему-
ва за 1.000.000 денари.  

Во Разделот 13001 - Министерство за транспорт и 
врски, во потпрограмата 2А-  Северна трибина на град-
ски стадион, ставката 489 - Капитални субвенции за 
претпријатија и невладини организации се зголемува за 
294.000.000 денари, по потпрограмата 2А се отвара но-
ва потпрограма 2Б - Источна и западна трибина на 
градски стадион, нова ставка 489 - Капитални субвен-
ции за претпријатија и невладини организации во из-
нос од 10.000.000 денари, нова потпрограма 2В – Из-
градба на социјални станови, нова ставка 489 - Капи-
тални субвенции за претпријатија и невладини органи-
зации во износ од 100.000.000 денари и нова потпро-
грама 2Г - Доградба на ГТЦ, нова ставка 489 - Капи-
тални субвенции за претпријатија и невладини органи-
зации во износ од 30.000.000 денари, во потпрограма 
30 - Урбанизам и градежништво, ставката 488 - Капи-
тални дотации до ЕЛС се зголемува за 300.000.000 де-
нари, во потпрограма ДА - Инвестиции во железничка-
та инфраструктура, ставката 489 - Капитални субвен-
ции за претпријатија и невладини организации се зго-
лемува за 160.000.000 денари. 

Во Разделот 14001 - Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, во потпрограма 20 – Шу-
марство, ставката 485 - Други нефинансиски средства 
се зголемува за 90.000.000 денари. 

Во Разделот 14003 - Управа за хидрометеоролошки 
работи, во потпрограма 10 – Администрација, ставката 
421 - Комунални услуги, греење, комуникација и 
транспорт се зголемува за 6.000.000 денари. 

Во Разделот 15001 - Министерство за труд и соци-
јална политика, во потпрограмата 10 – Администраци-
ја, ставката 425 - Договорни услуги се зголемува за 
6.000.000 денари, во потпрограмата 40 - Детска зашти-
та, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се зго-
лемува за 50.000 денари, во потпрограмата 50 - Управа 
за прашања на борците и воените инвалиди, ставката 
401 - Основни плати и надоместоци се зголемува за 
2.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјал-
но осигурување од работодавачите се зголемува за 
1.000.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси 
од плати се зголемува за 10.000 денари. 

Во Разделот 15010 - Општествена заштита на деца, 
во потпрограмата 2А – Опрема во детска заштита, ста-
вката 481 - Градежни објекти се зголемува за 6.525.000 
денари. 

Во Разделот 15020 - Социјална заштита, во потпро-
грамата 21 - Меѓуопштински центри за социјална рабо-
та, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување 
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од работодавачите се зголемува за 700.000 денари, ста-
вката 420 - Патни и дневни расходи се зголемува за 
500.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, грее-
ње, комуникација и транспорт се зголемува за 
5.000.000 денари, во потпрограмата 22 - Прифатилишта 
за бездомни лица и жртви на семејно насилство, ста-
вката 464 - Разни трансфери се зголемува за 4.000.000 
денари, во потпрограмата 33 - Установи за згрижување 
на деца и младинци со воспитно социјални проблеми, 
ставката 420 - Патни и дневни расходи се зголемува за 
20.000 денари, во потпрограмата 34 - Домови за стари 
лица, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други мате-
ријали за поправка се зголемува за 2.200.000 денари, 
ставката 424 - Поправки и тековно одржување се зголе-
мува за 18.000 денари, во потпрограмата 45 - Заштита 
на бегалци и азиланти, ставката 471 - Социјални надо-
местоци се зголемува за 2.750.000 денари. 

Во Разделот 16001 - Министерство за образование и 
наука, во потпрограма 20 - Основно образование, ста-
вката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за 
поправки се зголемува за 120.000.000 денари, ставката 
482 - Други градежни објекти се зголемува за 
10.000.000 денари, во потпрограма 2А – Изградба на 
основни училишта, ставката 482 - Други градежни об-
јекти се зголемува за 15.000.000 денари, во потпрогра-
ма 30 - Средно образование, ставката 423 - Ситен ин-
вентар, алат и други материјали за поправки се зголе-
мува за 80.000.000 денари. 

Во Разделот 16002 – Биро за развој на образование-
то, во потпрограма 30 –  Подготовка и реализација на 
државна матура, ставката 425 – Договорни услуги, се 
зголемува за 5.000.000 денари, во потпрограма 40 –  
Развој и подготовка на наставни програми за средно 
стручно образование и постсредно образование, ста-
вката 425 – Договорни услуги, се зголемува за 
11.000.000 денари. 

Во Разделот 18010 - Финансирање на дејностите од 
областа на културата, во потпрограма 20 - Библиоте-
карство, ставката 421 - Комунални услуги, греење, ко-
муникација и транспорт се зголемува за 2.500.000 дена-
ри, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 
3.500.000 денари, во потпрограма 40 - Музичка и сцен-
ско-уметничка дејност, ставката 421 - Комунални услу-
ги, греење, комуникација и транспорт се зголемува за 
3.000.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се 
зголемува за 21.000.000 денари, ставката 482 - Други 
градежни објекти се зголемува за 500.000 денари, во 
потпрограма 41 - Драмска дејност, ставката 401 - Ос-
новни плати и надоместоци се зголемува за 3.494.000 
денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се 
зголемува за 16.000 денари, ставката 464 - Разни транс-
фери се зголемува за 10.500.000 денари, во потпрогра-
ма 4Г - Турски театар во Скопје, ставката 482 - Други 
градежни објекти се зголемува за 1.000.000 денари, во 
потпрограма 50 - Заштита на културното наследство, 
ставката 403 - Останати придонеси од плати се зголе-
мува за 30.000 денари, ставката 488 - Капитални дота-
ции до ЕЛС се зголемува за 330.000.000 денари, во пот-
програма 60 - Ликовна и галериска дејност, ставката 
401 - Основни плати и надоместоци се зголемува за 
420.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се зго-
лемува за 2.500.000 денари, во потпрограма 70 – Кул-
турно уметнички манифестации, ставката 401 - Основ-
ни плати и надоместоци се зголемува за 70.000 денари, 
ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 

2.000.000 денари, во потпрограма 80 - Музејска и кино-
течна дејност, ставката 403 - Останати придонеси од 
плати се зголемува за 60.000 денари, во потпрограма 90 
- Меѓународна соработка, ставката 464 - Разни транс-
фери се зголемува за 23.400.000 денари, во потпрогра-
ма 91 - Организации од областа на културата, ставката 
463 -Трансфери до невладини организации се зголему-
ва за 1.500.000 денари. 

Во Разделот 19001 – Министерство за здравство, во 
потпрограмата 10 – Администрација, се отвара нова ста-
вка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невла-
дини организации во износ од 200.000.000 денари. 

Во Разделот 19101 - Министерство за локална само-
управа, во потпрограма М3-Прекугранична соработка, 
ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 
6.000.000 денари. 

Во Разделот 29010 - Судска власт, во потпрограма 
20 – Судска администрација, ставката 401 - Основни 
плати и надоместоци се зголемува за 20.000.000 дена-
ри, Г5 -Академија за обука на судии и обвинители, ста-
вката 425 - Договорни услуги се зголемува за 1.200.000 
денари. 

 
Член 2 

Во Билансот на приходи по ставки и намени на Бу-
џетот на Фондот за магистрални и регионални патишта 
(пререгистрирана во Агенција за државни патишта), 
ставката 741 - Трансфери од други нивоа на власт се 
намалува за 370.000.000 денари, додека во посебниот 
дел на Буџетот на Фондот за магистрални и регионални 
патишта, во потпрограмата 10-Администрација, ста-
вката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 
1.005.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, 
греење, комуникација и транспорт се намалува за 
4.360.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и 
други материјали за поправка се намалува за 35.000 де-
нари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се 
намалува за 100.000 денари, ставката 425 - Договорни 
услуги се намалува за 1.950.000 денари и ставката 426 - 
Други тековни расходи се намалува за 2.550.000 дена-
ри, во потпрограмата 20 - Изградба и одржување на па-
тишта, ставката 425 - Договорни услуги се зголемува за 
20.200.000 денари, ставката 482 - Други градежни обје-
кти се намалува за 266.200.000 денари и ставката 485 - 
Други нефинансиски средства се намалува за 
114.000.000 денари. 

 
Член 3 

Во Билансот на приходи по ставки и намени на Бу-
џетот на Фондот за здравствено осигурување на Маке-
донија, ставката 741 - Трансфери од други нивоа на 
власт се зголемува за 695.287.000 денари, додека во по-
себниот дел на Буџетот на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија, во потпрограмата 10-Адми-
нистрација, ставката 420 - Патни и дневни расходи се 
зголемува за 1.000.000 денари, ставката 424 - Поправки 
и тековно одржување се намалува за 1.000.000 денари, 
во потпрограмата 20 - Здравствена дејност и осигуру-
вање, ставката 425 - Договорни услуги се зголемува за 
845.287.000 денари, ставката 474 - Плаќања на надоме-
стоци од Фондот за здравстено осигурување се зголе-
мува за 50.000.000 денари, ставката 489-Капитални 
субвенции за претпријатија и невладини организации 
се намaлува за 200.000.000 денари. 
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Член 4 
Во Билансот на приходи по ставки и намени на 

Буџетот на Агенцијата за вработување на Република 
Македонија, ставката 741 - Трансфери од други нивоа 
на власт се намалува за 67.746.000 денари, додека во 
посебниот дел на Буџетот на Агенцијата за вработува-
ње на Република Македонија, во потпрограмата 20 - 
Осигурување на невработени лица, ставката 473 - Пла-
ќања на надоместоци од Агенцијата за вработување се 
намалува за 59.276.000 денари, во потпрограмата Б1 - 
Поттикнување на вработувањето, ставката 473 - Плаќа-
ња на надоместоци од Агенцијата за вработување се 
намалува за 1.000.000 денари, во потпрограмата Д3 – 
Преструктуирање на претпријатија загубари, ставката 
473 - Плаќања на надоместоци од Агенцијата за врабо-
тување се намалува за 5.780.000 денари, во потпрогра-
мата Д6 – Преструктуирање на ЈП Македонски желез-
ници, ставката 473 - Плаќања на надоместоци од Аген-
цијата за вработување се намалува за 645.000 денари, 
во потпрограмата Е1 – Преструктуирање на водосто-
пански претпријатија, ставката 473 - Плаќања на надо-
местоци од Агенцијата за вработување се намалува за 
485.000 денари, во потпрограмата К1 – Реформа на др-
жавна администрација, ставката 473 - Плаќања на на-
доместоци од Агенцијата за вработување се намалува 
за 560.000 денари.  

 
Член 5 

Во Билансот на приходи по ставки и намени на Бу-
џетот на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, ставката 741 -Трансфери од 
други нивоа на власт се намалува за 183.723.000 дена-
ри, додека во посебниот дел, во потпрограмата 10 -Ад-
министрација, ставката 401 - Основни плати и надоме-
стоци се намалува за 22.420.000 денари, ставката 402 - 
Придонеси за социјално осигурување од работодавачи-
те се намалува за 7.850.000 денари, ставката 421 - Ко-
мунални услуги, греење, комуникација и транспорт се 
намалува за 26.450.000 денари, ставката 423 - Ситен 
инвентар, алат и други материјали за поправка се нама-
лува за 4.000.000 денари, во потпрограмата 20 -Пензи-
ско и инвалидско осигурување, ставката 472 - Плаќања 
на бенефиции од Пензискиот фонд се намалува за 
138.180.000 денари, во потпрограмата 30-Интернатско 
сместување на деца со пречки во психофизичкиот раз-
вој, ставката 463-Трансфери до невладини организации 
се намалува за 580.000 денари, во потпрограмата К1 –
Реформа на државна администрација, ставката 472 - 
Плаќања на бенефиции од Пензискиот фонд се намалу-
ва за 1.280.000 денари, во потпрограмата К4 –Реформа 
на министерството за одбрана, ставката 472 - Плаќања 
на бенефиции од Пензискиот фонд се зголемува за 
17.037.000 денари. 

   
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-4777/1           Претседател 

31 октомври 2008 година   на Собранието на Република 
       Скопје                 Македонија, 

     Трајко Вељаноски, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2687. 

Врз основа  на член  24, став  2 од Законот за земјо-
делство и рурален развој  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 134/07), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе 

  
У Р Е Д Б А 

ЗА КРИТЕРИУМИ ЗА ДЕФИНИРАЊЕ 
 НА РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА 

 
Член 1 

Со оваа уредба поблиску се пропишуваат критериу-
мите за дефинирање на руралните подрачја. 

 
Член 2 

Рурални подрачја се дефинираат врз основа на 
следните критериуми: 

- специфични социо-економски карактеристики на 
одредено населено место; 

- релативно мал број на жители. 
 

Член 3 
Рурално подрачје согласно критериумот за специ-

фични социо - економски карактеристики, е населено 
место со помалку од 3.000 жители, помалку од 51% 
вработеност и кои се со еднофункционално значење во 
кое преовладува една дејност, а атарот е со аграрна фи-
зиономија односно без зони за домување, стопанство, 
рекреација и јавно зеленило, плоштад и нема изграден 
систем на улици и комунални служби. 

 
Член 4 

Рурално подрачје  согласно критериумот за рела-
тивно мал број на жители е населено место со помалку 
од 30.000 жители. 

 
Член 5 

Бројот на жители од член 3 и член 4 на оваа уредба 
се заснова на податоците од Попис на населението, до-
маќинствата и становите во Република Македонија, 
2002 година. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на  
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
         Бр. 19-5340/1                  Претседател на Владата 
28 октомври 2008 година      на Република Македонија, 

        Скопје                      м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

2688. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.10.2008 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНА-
ТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНКА НА ИМП-
ЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРА-
ТЕГИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО  НАСИЛСТВО 

2008-2011 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Национално координа-

тивно тело за следење и оценка на имплементацијата 
на Националната стратегија за заштита од семејно на-
силство 2008-2011.  
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Член 2 
Со Националното координативно тело за следење и 

оценка на имплементацијата на Националната страте-
гија за заштита од семејно насилство 2008-2011 ќе пре-
тседаваат Министерството за труд и социјална полити-
ка и Министерството за внатрешни работи. 

 
Член 3 

Националното координативно тело за следење и 
оценка на имплементацијата на Националната страте-
гија за заштита од семејно насилство 2008-2011, ќе би-
де составено од претставници на Министерство за труд 
и социјална политика од три членa, Министерство за 
внатрешни работи од два членa, Министерство за обра-
зование и наука од два членa, Министерство за здрав-
ство од два членa, Министерство за правда од два чле-
нa, двајца претставници од Секретаријатот за европски 
прашања и  седум граѓански организации по еден член 
од секоја. Со Националното координативно тело ќе 
претседаваат Министерството за труд и социјална по-
литика и Министерството за внатрешни работи, преку 
ротирачко претседателство. Министерството за труд и 
социјална политика ќе претседава првата година и пр-
вата половина од третата година, а Министерството за 
внатрешни работи во втората година и во втората поло-
вина од последната година во периодот за имплемента-
ција на Националната стратегија за заштита од семејно 
насилство, почнувајќи од денот на конституирање на 
Координативното тело. 

По потреба на предлог од координаторот во работа-
та на Националното координативно тело ќе можат по-
времено да членуваат и други членови од редот на 
:центрите за социјална работа; Републичкиот завод за 
социјални   дејности; Агенцијата за вработување на Ре-
публика Македонија и агенциите за  вработување;Ин-
ститутот за социјална работа и социјална политика; 
Академијата за обука на судии и јавни обвинители; ос-
новни судови; основните јавни обвинителства; Секто-
рот за аналитика, истражување и документирање на 
Министерството за внатрешни работи; Сектор за вна-
трешни работи и одделенија за внатрешни работи; се-
кторите за основно, средно и високо образование при 
Министерството за образование и наука; воспитно об-
разовни институции; Бирото за развој на образование-
то; академските институти и институции; Национална-
та комисија за насилство и здравје; Републичкиот завод 
за здравствена заштита; Лекарската комора на Репуб-
лика Македонија; здравствени установи од примарна-
та, секундарната и терциерната здравствена заштита; 
Медицинскиот факултет; Македонското лекарско дру-
штво; психијатриските болници со постоечките одде-
ленија за третман на зависности; единици на локалната 
самоуправа и граѓанските организации. 

 
Член 4 

Делокругот на  ова тело е во функција на: 
- Подготовка на детален акционен план за спрове-

дување на програмата; 
- Утврдување на временска рамка и носители одго-

ворни за спроведување на активностите; 
- Развивање на план за следење на прогресот сог-

ласно со индикаторите наведени во овој проект; 
- Вршење на редовни периодични (шестмесечни) 

проценки за напредокот во однос на спроведувањето 
на програмата; 

- Изготвување на упатства за унапредување на ко-
ординативниот пристап; 

- Планирање и извршување на координирани актив-
ности, особено на полето на превенцијата; 

- Изготвување на редовен годишен извештај за сво-
ето работење; 

- Развивање на  иницијативи во однос на воспоста-
вување на локални координативни совети на ниво на 
локална самоуправа; 

- Изготвување на предлози и мислења за законски и 
подзаконски акти на полето на семејното насилство; 

 
Член 5 

Националното координативно тело за својата рабо-
та ја известува Владата на Република Македонија на 
секои три месеци.  

 
Член 6 

Оваа oдлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, a ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Бр.19-4932/1              Заменик на претседателот  

7 октомври 2008 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2689. 

Врз основа на член 2, став 3 и член 18 од Законот за 
плата и другите надоместоци на пратениците во Собра-
нието на Република Македонија и другите избрани и 
именувани лица во Републиката („Службен весник на 
СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 38/91, 23/97, 37/05, 84/05 и 121/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана  на 
28.10.2008 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   

Член 1 
Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефици-

енти за пресметување на платата на функционерите 
кои ги именува Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 18/2007, 94/2007, 
103/2007, 126/2007, 138/2007 и 39/2008), во табелата:  

1. Во алинејата –“директор на Службата за општи и 
заеднички работи коефициентот “2,6” се заменува со 
коефициентот “3,1”. 

2. Во алинејата –“секретар на Секретаријатот за за-
конодавство – коефициентот “3,0” се заменува со кое-
фициентот “3,2”. 

3. Во алинејата –“директор на Дирекцијата за тех-
нолошки индустриски развојни зони – коефициентот 
“2,4” се заменува со коефициентот “3,1”. 

4. Во алинејата –“ заменик на директорот на Дирек-
цијата за технолошки индустриски развојни зони - кое-
фициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,6”. 

5. Во алинејата – “директорот на Агенцијата за су-
первизија на капитално финансирано пензиско осигу-
рување - коефициентот “2,4” се заменува со коефици-
ентот “2,9”. 
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6. Во алинејата – “заменик на директорот на Аген-
цијата за супервизија на капитално финансирано пен-
зиско осигурување - коефициентот “2,2” се заменува со 
коефициентот “2,5”. 

7. Во алинејата –“директор на Управата за безбед-
ност и контраразузнавање - коефициентот “2,8” се за-
менува со коефициентот “3,3”. 

8. Во алинејата –“директор на Управата за јавна 
безбедност - коефициентот “2,8” се заменува со коефи-
циентот “3,3”. 

9. Во алинејата –“директор на Државниот управен 
инспекторат - коефициентот “2,3” се заменува со кое-
фициентот “2,9”. 

10. Во алинејата –“директор на Управата за извр-
шување на санкциите - коефициентот “2,4” се заменува 
со коефициентот “2,9”. 

11. Во алинејата –“директор на Бирото за судски ве-
штачења - коефициентот “2,3” се заменува со коефици-
ентот “2,9”. 

12. По алинејата –“ директор на Бирото за судски 
вештачења - 2,9” се додава нова алинеја која гласи: –“ 
директор на Управата за водење на матичните книги – 
„2,9”. 

13. Во алинејата –“директор на Управата за имотно 
правни работи - коефициентот “2,3” се заменува со ко-
ефициентот “2,9”. 

14. Во алинејата –“директор на Државниот девизен 
инспекторат - коефициентот “2,4” се заменува со кое-
фициентот “3,0”. 

15. Во алинејата –“директор на Управата за финан-
сиска полиција - коефициентот “2,5” се заменува со ко-
ефициентот “3,3”. 

16. Во алинејата –“директор на Дирекцијата за 
спречување на перење пари и финансирање на терори-
зам - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот 
“3,1”. 

17. Во алинејата –“директор на Бирото за стоковни 
резерви - коефициентот “2,4” се заменува со коефици-
ентот “3,3”. 

18. Во алинејата –“директор на Бирото за јавни на-
бавки - коефициентот “2,3” се заменува со коефициен-
тот “3,3”. 

19. Во алинејата –“директор на Управата за намен-
ско производство - коефициентот “2,2” се заменува со 
коефициентот “2,9”. 

20. Во алинејата –“директор на Државниот пазарен 
инспекторат - коефициентот “2,4” се заменува со кое-
фициентот “3,0”. 

21. Во алинејата –“директор на Државниот инспе-
кторат за техничка инспекција - коефициентот “2,2” се 
заменува со коефициентот “2,9”. 

22. Во алинејата –“директор на Бирото за метроло-
гија - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот 
“2,8”. 

23. Текстот во алинејата –“директор на Бирото за 
туризам – „2,2” се брише. 

24. Во алинејата –“директор на Управата за ветери-
нарство - коефициентот “2,4” се заменува со коефици-
ентот “3,3”. 

25. Во алинејата –“директор на Управата за водо-
стопанство - коефициентот “2,2” се заменува со коефи-
циентот “2,9”. 

26. Во алинејата –“директор на Управата за хидро-
метеоролошки работи - коефициентот “2,4” се замену-
ва со коефициентот “2,9”. 

27. Во алинејата –“директор на Управата за семе и 
саден материјал - коефициентот “2,2” се заменува со 
коефициентот “2,9”. 

28. Во алинејата –“директор на Фитосанитарна 
управа - коефициентот “2,2” се заменува со коефициен-
тот “2,9”. 

29. Во алинејата –“директор на Државниот инспе-
кторат за земјоделство - коефициентот “2,2” се замену-
ва со коефициентот “3,0”. 

30. Во алинејата –“директор на Државниот инспе-
кторат за шумарство и ловство - коефициентот “2,2” се 
заменува со коефициентот “2,9”. 

31. Во алинејата –“директор на Државниот санита-
рен и здравствен инспекторат - коефициентот “2,4” се 
заменува со коефициентот “2,9”. 

32. Во алинејата –“директор на Државната фитоса-
нитарна лабораторија - коефициентот “2,2” се заменува 
со коефициентот “2,9”. 

33. Во алинејата –“директор на Бирото за лекови - 
коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “3,0”. 

34. Во алинејата –“директор на Дирекцијата за храна 
- коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “3,0”. 

35. Во алинејата –“директор на Педагошка служба - 
коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,7”. 

36. Во алинејата –“директор на Бирото за развој на 
образованието - коефициентот “2,4” се заменува со ко-
ефициентот “3,0”. 

37. Во алинејата –“директор на Управата за развој и 
унапредување на образованието на јазиците на припад-
ниците на заедниците - коефициентот “2,2” се заменува 
со коефициентот “3,0”. 

38. Во алинејата –“директор на Државниот просве-
тен инспекторат - коефициентот “2,3” се заменува со 
коефициентот “3,0”. 

39. Во алинејата –“директор на Управата за праша-
ња на борците и воените инвалиди - коефициентот 
“2,2” се заменува со коефициентот “2,7”. 

40. Во алинејата –“директор на Државниот инспе-
кторат за труд - коефициентот “2,4” се заменува со кое-
фициентот “2,9”. 

41. Во алинејата –“директор на Државниот инспе-
кторат за локална самоуправа - коефициентот “2,2” се 
заменува со коефициентот “2,9”. 

42. Во алинејата –“директор на Бирото за региона-
лен развој - коефициентот “2,2” се заменува со коефи-
циентот “2,9”. 

43. Во алинејата –“директор на Управата за афир-
мирање и унапредување на културата на припадниците 
на заедниците во Република Македонија - коефициен-
тот “2,2” се заменува со коефициентот “2,7”. 

44. Во алинејата –“директор на Управата за заштита 
на културното наследство - коефициентот “2,4” се за-
менува со коефициентот “3,0”. 

45. Во алинејата –“капетан на Капетанијата на при-
стаништата - коефициентот “2,2” се заменува со коефи-
циентот “2,7”. 

46. Во алинејата –“директор на Државниот инспе-
кторат за транспорт - коефициентот “2,2” се заменува 
со коефициентот “2,9”. 

47. Во алинејата –“директор на Државниот инспе-
кторат за градежништво и урбанизам - коефициентот 
“2,4” се заменува со коефициентот “3,3”. 

48. Во алинејата –“директор на Државниот комуна-
лен инспекторат - коефициентот “2,2” се заменува со 
коефициентот “2,8”. 

49. Во алинејата –“директор на Државниот инспе-
кторат за животна средина - коефициентот “2,2” се за-
менува со коефициентот “3,0”. 

50. Во алинејата –“директор на Управата за живот-
на средина - коефициентот “2,2” се заменува со коефи-
циентот “2,7”. 
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51. Во алинејата –“директор на Службата за просто-
рен информативен систем - коефициентот “2,2” се за-
менува со коефициентот “2,7”. 

52. Во алинејата –“директор на Комисијата за одно-
си со верските заедници и религиозни групи - коефи-
циентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,8”. 

53. Во алинејата –“директор на Агенцијата за млади 
и спорт - коефициентот “2,3” се заменува со коефици-
ентот “3,1”. 

54. Во алинејата –“директор на Агенцијата за исе-
леништво - коефициентот “2,3” се заменува со коефи-
циентот “3,0”. 

55. Во алинејата –“директор на Агенцијата за развој 
и инвестиции - коефициентот “2,3” се заменува со кое-
фициентот “3,0”. 

56. Во алинејата –“директор на Дирекцијата за без-
бедност на класифицирани информации - коефициен-
тот “2,3” се заменува со коефициентот “2,8”. 

57. Во алинејата –“директор на Дирекцијата за за-
штита и спасување - коефициентот “2,3” се заменува со 
коефициентот “2,9”. 

58. Во алинејата –“директор на Дирекцијата за ра-
дијациона сигурност - коефициентот “2,3” се заменува 
со коефициентот “2,8”. 

59. Во алинејата –“директор на Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство - коефициентот “2,8” се заме-
нува со коефициентот “3,1”. 

60. По алинејата –“директор на Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство - 3,1” се додава нова алинеја 
која гласи: 

“-директор на Агенцијата за остварување на права-
та на заедниците – 2,8”. 

61. Во алинејата –“заменик на директорот на Аген-
цијата за цивилно воздухопловство - коефициентот 
“2,6” се заменува со коефициентот “2,8”. 

62. Во алинејата –“директор на Државниот архив на 
Република Македонија - коефициентот “2,8” се замену-
ва со коефициентот “3,1”. 

63. Текстот во алинејата “директор на Државниот за-
вод за геодетски работи – 2,8” се заменува со текстот “ди-
ректор на Агенцијата за катастар на недвижности – 3,3”. 

64. Во алинејата –“директор на Државниот завод за 
статистика - коефициентот “2,8” се заменува со коефи-
циентот “3,1”. 

65. Во алинејата –“директор на Државниот завод за 
индустриска сопственост - коефициентот “2,8” се заме-
нува со коефициентот “3,1”. 

66. Во алинејата –“заменик на директорот на Ца-
ринската управа - коефициентот “3,0” се заменува со 
коефициентот “3,1”. 

67. Во алинејата –“заменик на директорот на Упра-
вата за јавни приходи - коефициентот “3,0” се заменува 
со коефициентот “3,1”. 

68. Во алинејата –“заменик на директорот на Упра-
вата за финансиска полиција - коефициентот “2,3” се 
заменува со коефициентот “2,9”. 

69. Во алинејата –“заменик на директорот на Биро-
то за развој на образованието - коефициентот “2,2” се 
заменува со коефициентот “2,7”. 

70. Во алинејата –“директор на Казнено-поправен 
дом Идризово со Отворено одделение во Велес - кое-
фициентот “2,4” се заменува со коефициентот “2,9”. 

71. Во алинејата –“директор на Затвор Скопје - кое-
фициентот “2,4” се заменува со коефициентот “2,9”. 

72. Во алинејата –“директор на Затвор Куманово со 
Отворено одделение во Крива Паланка - коефициентот 
“2,3” се заменува со коефициентот “2,8”. 

73. Во алинејата –“директор на Затвор Охрид - кое-
фициентот “2,4” се заменува со коефициентот “2,8”. 

74. Во алинејата –“директор на Воспитно-поправен 
дом Тетово - коефициентот “2,3” се заменува со коефи-
циентот “2,7”. 

75. Во алинејата –“директор на Казнено-поправен 
дом од Отворен вид-Струга - коефициентот “2,3” се за-
менува со коефициентот “2,7”. 

76. Во алинејата –“директор на Затвор Гевгелија - 
коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”. 

77. Во алинејата –“директор на Затвор Тетово - кое-
фициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”. 

78. Во алинејата –“директор на Казнено-поправен 
дом Штип - коефициентот “2,3” се заменува со коефи-
циентот “2,9”. 

79. Во алинејата –“директор на Затвор Струмица - 
коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”. 

80. Во алинејата –“директор на Затвор Битола - кое-
фициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”. 

81. Во алинејата –“директор на Затвор Прилеп - ко-
ефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”. 

82. Во алинејата –“заменик на директорот на Казне-
но-поправен дом Идризово со Отворено одделение во 
Велес - коефициентот “2,3” се заменува со коефициен-
тот “2,7”. 

83. Во алинејата –“заменик на директорот на Затвор 
Скопје - коефициентот “2,3” се заменува со коефициен-
тот “2,7”. 

84. Во алинејата –“заменик на директорот на Затвор 
Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка - 
коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,6”. 

85. Во алинејата –“заменик на директорот на Казне-
но-поправен дом од Отворен вид Струга - коефициен-
тот “2,2” се заменува со коефициентот “2,5”. 

86. Во алинејата –“заменик на директорот на Вос-
питно-поправен дом- Тетово - коефициентот “2,2” се 
заменува со коефициентот “2,5”. 

87. Во алинејата –“заменик на директорот на Затвор 
Охрид - коефициентот “2,2” се заменува со коефициен-
тот “2,6”. 

88. Во алинејата –“ заменик на директорот на За-
твор Тетово - коефициентот “2,2” се заменува со кое-
фициентот “2,5”. 

89. Во алинејата –“ заменик на директорот на Каз-
нено-поправен дом Штип - коефициентот “2,2” се заме-
нува со коефициентот “2,7”. 

90. Во алинејата –“ заменик на директорот на За-
твор Струмица - коефициентот “2,2” се заменува со ко-
ефициентот “2,5”. 

91. Во алинејата –“ заменик на директорот на За-
твор Битола - коефициентот “2,2” се заменува со кое-
фициентот “2,5”. 

92. Во алинејата –“ заменик на директорот на За-
твор Прилеп - коефициентот “2,2” се заменува со кое-
фициентот “2,5”. 

93. Во алинејата –“ заменик на директорот на За-
твор Гевгелија - коефициентот “2,2” се заменува со ко-
ефициентот “2,5”. 

94. Во алинејата –“ национален координатор за под-
готовка на Република Македонија за членство во НАТО 
- коефициентот “2,5” се заменува со коефициентот “3,0”. 

95. Во алинејата –“ портпарол на Владата на Репуб-
лика Македонија - коефициентот “2,8” се заменува со 
коефициентот “3,2”. 

96. По алинејата –“ портпарол на Владата на Републи-
ка Македонија - 3,2” се додава нова алинеја која гласи: 

“-раководител на Ревизорско тело во системот на 
управување во претпристапните фондови на Европска-
та унија во Република Македонија – 3,7”. 
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97. Во алинејата –“ директор на Републичкиот со-
вет за мирно решавање на работните спорови - коефи-
циентот “2,4” се заменува со коефициентот “3,0”. 

98. Во алинејата –“директор на Агенцијата за пот-
тикнување на развојот на земјоделството - коефициен-
тот “2,3” се заменува со коефициентот “3,0”. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила на 1 ноември 2008 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр.19-5526/1                 Претседател на Владата 

28 октомври 2008 година      на Република  Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
2690. 

Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-
вобранителство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 87/2007), а во врска со одредбите на Одлу-
ката за определување на бројот на државните право-
бранители во Државното правобранителство на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 3/2008), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16 октомври 2008 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЕДЕН ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВ-
НОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР 

 
1. Се огласува именување еден државен правобра-

нител во Државното правобранителство на Република 
Македонија за подрачјето на Гостивар. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 20 од Законот за држав-
ното правобранителство (да е државјанин на Република 
Македонија, да е дипломиран правник со работно ис-
куство на правни работи најмалку пет години по поло-
жен правосуден испит и да ужива углед за вршење на 
функцијата), пријавите со потребните документи во 
оригинал или заверена фотокопија, да ги поднесат до 
Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ и во дневниот печат. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Време“ и „Лајм“. 

 
  Бр. 33-2128/2                   Заменик на претседателот 

16 октомври 2008 година        на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2691. 

Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-
вобранителство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 87/2007), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на државните правобранители во Др-
жавното правобранителство на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/2008), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16 октомври 2008 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈАТА НА: СКОПЈЕ, 

БИТОЛА И ТЕТОВО 
 
1. Се огласува именување државни правобранители 

во Државното правобранителство на Република Маке-
донија за подрачјата на: Скопје – државен правобра-
нител; Битола – 1 државен правобранител и Тетово – 1 
државен правобранител. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 20 од Законот за држав-
ното правобранителство (да е државјанин на Република 
Македонија, да е дипломиран правник со работно ис-
куство на правни работи најмалку пет години по поло-
жен правосуден испит и да ужива углед за вршење на 
функцијата), пријавите со потребните документи во 
оригинал или заверена фотокопија, да ги поднесат до 
Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ и во дневниот печат. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Време“ и „Лајм“. 

 
  Бр. 33-2130/2                  Заменик на претседателот 

16 октомври 2008 година       на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2692. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 28.10.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР - БЕТОНСКА ПОДЛОГА ЗА 
ХЕЛИКОПТЕР НА АЕРОДРОМОТ „АЛЕКСАНДАР 
ВЕЛИКИ“ – СКОПЈЕ ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛ-
НО ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-

та за цивилно воздухопловство и престанува користе-
њето на недвижната ствар – бетонска подлога за хели-
коптер на Аеродромот „Александар Велики“ – Скопје, 
Скопје (со вкупна површина од 2.900 м2 на КП.бр.1/1 
КО Мралино, општина Илинден). 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука му се 
дава на користење на Министерството за одбрана, на 
неопределено време без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука меѓу Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство и Министерството за одбрана, ќе се изврши во 
рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
        Бр. 19-5067/1                    Претседател на Владата 
28 октомври 2008 година      на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2693. 

Врз основа на член 16, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 28.10.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР-ХАНГАР ВО ОПШТИНА 
СТРУМИЦА ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-
та за цивилно воздухопловство и престанува користе-
њето на недвижната ствар – хангар во општина Стру-
мица (на К.П.бр.429 во КО Просениково со вкупна по-
вршина од 92.641 м2, од кои хангар со габарит 21х27м, 
пристапен пат од постојниот асфалтен пат со димензии 
од 100х3м и заштитен појас околу наведениот објект со 
површина од 900 м2). 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на користење на општина Струмица на неопределено 
време без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука меѓу Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство и општина Струмица, ќе се изврши во рок од 
30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
        Бр. 19-5067/2                    Претседател на Владата 
28 октомври 2008 година      на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2694. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА 
 
1. За учество на НАТО/ПзМ вежбовната активност 

„Seven Stars-`08“ (во натамошниот текст: вежбовната 
активност), која ќе се одржи во Истанбул, Република 
Турција, во временскиот период од 04. до 14 ноември 
2008 година, се испраќа единица на Армијата на Репуб-
лика Македонија во состав од 10 (десет) припадници 
на Армијата од кои 8 (осум) офицери и 2 (двајца) подо-
фицери. 

2. Финансиските трошоци за изведувањето на веж-
бовната активност и тоа: транспорт, сместување и 
дневници на учесниците на вежбовната активност, ќе 
ги сноси Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија. 

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

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
   Бр. 19-5489/1              Заменик на претседателот 

28 октомври 2008 година       на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2695. 

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 септември 2008 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
УПРАВАТА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБ-
РАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ  

НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
 
1. Се разрешува Ајше Селмани од должноста дире-

ктор на Управата за развој и унапредување на образо-
ванието на јазиците на припадниците на заедниците, 
орган во состав на Министерството за образование и 
наука. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
        Бр. 33-4647/1                     Претседател на Владата 
12 септември 2008 година     на Република Македонија, 
               Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2696. 

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 септември 2008 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАЗ-
ВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА 
ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
1. За директор на Управата за развој и унапредува-

ње на образованието на јазиците на припадниците на 
заедниците, орган во состав на Министерството за 
образование и наука, се именува Реџепали Чупи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
        Бр. 33-4648/1                     Претседател на Владата 
12 септември 2008 година     на Република Македонија, 
               Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 
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2697. 
Врз основа на член 20 од Законот за Бирото за раз-

вој на образованието („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 37/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 12 септември 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ  

НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
1. Се разрешува Силвана Ветероска од должноста 

заменик на директорот на Бирото за развој на образова-
нието, орган во состав на Министерството за образова-
ние и наука. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
        Бр. 33-4649/1                     Претседател на Владата 
12 септември 2008 година     на Република Македонија, 
               Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
2698. 

Врз основа на член 20 од Законот за Бирото за раз-
вој на образованието („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 37/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 12 септември 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
1. За заменик на директорот на Бирото за развој на 

образованието, орган во состав на Министерството за 
образование и наука, се именува Ајше Селмани. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
        Бр. 33-4650/1                     Претседател на Владата 
12 септември 2008 година     на Република Македонија, 
               Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
2699. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.10.2008 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР И ЧЛЕНО-
ВИ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО 
ЗА СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИ-
ЈАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА 
ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО  НАСИЛСТВО  2008-2011 

 
За координатор и членови на Националното коор-

динативно тело за следење и оценка на имплементаци-
јата на Националната стратегија за заштита од семејно 
насилство 2008-2011 се именуваат: 

Министерство за труд и социјална политика: 
- Душко Миновски- државен секретар – координа-

тор  на Националното координативно тело од Мини-
стерството за труд и  социјална политика 

- Зихра Мемети- раководител на Сектор за социјал-
на заштита - член 

- Ирена Казаковска – раководител на Одделение за 
социјално вклучување - член 

- Софија Спасовска – помошник раководител на  
Сектор за социјална заштита – член 
Министерство за внатрешни работи: 
- Цена Чаловска – началник за превенција во Одде-

ление за превенција во Секторот за внатрешни работи 
Скопје - член 

- Славе Витанов – главен советник за превенција во 
Секторот за работи на јавен ред и мир во Бирото за јав-
на безбедност - член 

Министерство за здравство: 
- Доц.д-р.- Фимка Тозија - Републички завод за 

здраствена заштита - член 
- Доц.д-р. – Марија Ралева-Клиника за психијатрија 

- член 
Министерство за правда: 
- Тања Кикерекова – раководител на Одделение за 

човекови права - член 
- Љубица Караманди – помлад соработник во Одде-

лението за човекови права - член 
Министерство за образование и наука: 
- Гордана Трајковска – Биро за развој на образова-

ние - член 
- Милан Ѓуровски – Педагошка служба – член 
Секретаријат за европски прашања: 
- Симонида Кацарска – помлад соработник за прав-

да, слобода и безбедност - член 
- Азра Мисини – помлад соработник за социјална 

политика - член 
Граѓански организации: 
- Марија Савовска – Акција Здруженска Скопје 
- Вера Угриновска – Кризен центар „Надеж“ Скопје 
- Дивна Змејковска – Национална СОС линија 

Скопје 
- Жане Кресова – Женски форум Тетово 
- Јасминка Фришчиќ – Здружение ЕСЕ Скопје 
- Кевшера Мемедова  - Здружение,,Есма,, Скопје 
- Даниела Дабевска- Македонски центар за женски 

права „Шелтер центар“. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр.19-4932/2               Заменик на претседателот  

7 октомври 2008 година          на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2700. 

Врз основа на член 31 став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2008 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
160/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 28.10.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2008 ГОДИНА 

 
1. Во Годишната програма за инвестиции во желез-

ничка инфраструктура за 2008 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 21/08, 67/08 и 
98/08), точките 2 и 3 се менуваат и гласат: 

„2. Средствата утврдени во раздел 130.01 – Ми-
нистерството за транспорт и врски, потпрограма ДА 
– Инвестиции во железничката инфраструктура, 
ставка 489 – Капитални субвенции за претпријатија 
и невладини организации во износ од 181.000.000,00 
денари ќе се користат за следните инвестициони 
вложувања: 
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__________________
2701. 

Врз основа на член 14 став 5 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе 

 
Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Динамика на реализација на предвидените актив-
ности: февруари – декември 2008 година: 

26.800.172,00 денари – I квартал 
22.199.828,00 денари – II квартал 
31.178.914,00 денари – III квартал 
100.821.086,00 денари – IV квартал.“ 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
   Бр. 19-5259/1               Претседател на Владата 

28 октомври 2008 година      на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 
 



31 октомври 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 137 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 137 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2008 
 

        Бр. 19-5331/1                                Претседател на Владата 
28 октомври 2008 година                                на Република Македонија, 
           Скопје                              м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2702. 

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за спречу-
вање на перење пари  и други приноси од казниво дело 
и финансирање на тероризам („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 04/08), министерот за финан-
сии  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР 
 

                                         Член  1 
Со овој правилник се  пропишува  постапката за вр-

шење  надзор над субјектите определени со Законот за 
спречување на перење  пари и други приноси од казни-
во дело и финансирање на тероризам(во понатамошни-
от текст: Законот) што го врши Управата за спречува-
ње на перење  пари и финансирање на тероризам(во по-
натамошниот текст: Управата). 

                                              
Член 2 

Надзорот се врши со: постојано примање, собира-
ње,пребарување, обработка, анализа и чување на изве-
штаите и податоците што се доставуваат до Управата, 
повремен и непосреден увид-контрола во субјектите за 
спроведувањето на мерките и дејствијата за откривање и 
спречување на перење пари и финансирање на терори-
зам како и  обработување, анализа и чување на подато-
ците од извршениот надзор од други надлежни органи. 

                                                     
Член  3 

Со вршењето на надзорот превентивно се влијае на 
субјектите да организираат и спроведуваат мерки и 
дејствија во согласност со Законот со кои се намалува 
или спречува опасноста од трансакции и други дејстви-
ја на перење пари и финансирање на тероризам. 

 
Член 4 

Доколку пред, во текот или по извршениот надзор 
се утврди потреба од користење на информации или 
соработка со други органи или институции, се оствару-
ва соработка со нив, поради подобрување и ефикасност 
на надзорот. 

 
Член 5 

При вршењето на надзорот се превземаат мерки и 
постапки кои се сразмерни со утврдените неправилно-
сти  со што се постигнува целта на надзорот. 

                                                  
Член 6 

Во постапката за вршење на надзорот треба да се 
утврди целосната фактичка состојба во субјектот кој е 
предмет на надзорот и за таа цел треба да се утврдат 
сите факти и докази  што се од важност за утврдување 
на фактичката состојба и за натамошно постапување во 
согласност со Законот. 

Член 7 
Постојаниот надзор се врши со непрекинато вонте-

ренско следење, обработка,анализа и контрола на  из-
вештаите, податоците, информациите и документите 
доставени од субјектите до Управата согласно член 29, 
31, 33 и 34 од Законот во одделението за аналитика, од-
делението за спречување на перење пари,одделението 
за спречување на финансирање  тероризам и одделени-
ето за инспекциски  надзор.     

 Покрај извештаите за трансакциите, се прибираат,  
обработуваат и анализираат податоци за субјектите и 
тоа: 

1. податоци од записниците за  повремен најавен и 
ненајавен надзор, 

2. податоци од инспекторската документација фор-
мирана од извршениот надзор,  

3. податоци од усогласениот записник за извршен 
заеднички повремен надзор и 

4. податоци за надзор добиени од други институции 
и органи врз основа на член 48 став 3 од Законот.                        

                                                         
Член 8 

Субјектите за повремен најавен надзор се определу-
ваат: 

- според степенот на ризичноста на субјектите која 
се утврдува согласно годишниот план за надзор утвр-
ден од Управата и,  

- по случаен избор кога се почитува принципот на 
рамноправност при што се имаат предвид сите субје-
кти предвидени во член 5 од Законот,          

- кога податоците во Управата  укажуваат на недо-
ставување на извештаи, податоци и програми согласно 
член 29,34 и 40 од Законот, 

- по барање на Управата за конкретни предме-
ти,субјекти и трансакции кои се предмет на нивното 
работење и 

- по барања од државни органи и институции при 
конкретно постоење на сомнение за перење пари и фи-
нансирање на тероризам. 

 
Член 9 

Со повремениот најавен надзор се преиспитува и 
утврдува законитото и навремено исполнување на  об-
врските од страна на субјектот согласно Законот. 

Определувањето на обемот на повремениот најавен 
надзор го врши раководителот на одделението за инс-
пекциски надзор. 

Според сопствените согледувања на конкретниот 
случај, раководителот на одделението за инспекциски 
надзор може да се определи за вршење на целосен или 
ограничен  надзор. 

Целосниот надзор го опфаќа целокупното работење 
на субјектот и спроведувањето на Законот во периодот 
во кој се врши контролата. 

Ограничениот надзор се врши само на определен 
дел од работењето на субјектот или фактички состој-
би,со вршење на конкретни проверки по налог и за по-
требите на Управата. 
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Член 10 
Вршењето на  повремен најавен надзор на субјекти-

те  се подготвува според годишниот план за надзор. Во 
случај кога надзорот не е предвиден во годишниот 
план за надзор или кога надзорот е ненајвен, надзорот 
се врши врз основа на налог за извршување на надзор 
кај субјектот.  

Со цел за стручно и рационално извршување на по-
времениот надзор на субјектите, вршителот на надзор 
пред започнување на контролата превзема подготви-
телни активности во зависност од случајот или од суб-
јектот и тоа: 

1) комплетирање на податоците за субјектот, него-
виот полн назив и седиште,организационата поставе-
ност на субјектот, во случај кога субјектот има повеќе 
организациони единици во еден град или  во Република 
Македонија се обезбедуваат податоци за: адресите на 
истите, сопственичката структура, бројот на вработе-
ните, годишните биланси, капиталната добивка, орга-
ните на управување, лиценците и продуктите кои ги 
нуди субјектот, ЕДБ или ЕМБГ, законскиот застапник-
директорот и одговорното лице за спречување на пере-
ње пари и финансирање на тероризам; 

2) статусни промени (ако има); 
3) припадност кон одредена дејност и специфично-

сти на таа дејност, шифра на проиритетна дејност, ме-
стото на извршување на  дејноста, дејност во странство 
(ако има); 

4) разгледување на информациите од базата на по-
датоци на Управата за субјектот; доставените инфор-
мации за редовни, поврзани и сомнителни трансакции; 
број  на сомнителни трансакци кои ги доставил наведе-
ниот субјект; разгледување на предметите кои се водат 
од страна на Управата во кој бил вклучен субјектот со 
или без негово знаење; кореспонденцијата со Управата 
и успешноста на истата; 

5) разгледување на извештаjoт од последната кон-
трола и наоди  од страна на други надзорни органи кои 
ги контролираат субјектите во делот на спречување на 
перење пари и финансирање на тероризам; 

6) разгледување на извештајот од последната вна-
трешна ревизија и наоди во делот на спречување на 
перење пари и финансирање на тероризам;  

7) разгледување на листата на сомнителни трансак-
ции  пријавени од субјектите до Управата; 

8) разгледување на записникот од последниот извр-
шен надзор од страна на Управата и  утврдените непра-
вилности; 

9) разгледување на повреди на законот кои немат 
карактер на казниво дело од страна на Управата или од 
други надзорни органи;  

10) доколку се работи за надзор на организациона 
единица вршителот на надзор треба да го идентифику-
ва одговорното лице каде ќе се изврши надзорот; 

11) определување на периодот за вршење на надзо-
рот; 

12) определување на видот на надзорот; 
13) утврдување на предметот на надзорот; 
14) појаснување за избраниот предмет на надзор во 

кој се дава краток опис на причините за избраниот 
предмет на надзор и причините за вршење на надзорот; 

15) проучување на законите и подзаконските акти  
кои се непосредно поврзани со содветната контрола и 

16) користење и проучување на дополнителна лите-
ратура за дејноста на субјектот што е предмет на надзо-
рот. 

 
Член 11 

Подготвителните работи го опфаќаат утврдување 
на предметот на надзорот, примена на мерките и десј-
твијата за спречување на перење пари и финансирање 
на тероризмот, кои субјектот е законски обврзан да ги 
презема.   

Одобрувањето на предметот на надзорот го врши 
раководителот на одделението за инспекциски надзор, 
освен во случаите на  итен повремен ненајавен надзор. 

Сите подготвителни дејствија, вршителот на надзор 
ги регистрира во  формулар за подготовка на надзорот.  

 
Член 12 

 Видот и периодот на повремениот најавен надзор 
го определува раководителот на одделението за инс-
пекциски надзор со посебен налог за вршење на повре-
мен најавен надзор.  

Налогот за повремен најавен надзор се прави во два 
идентични примероци од кои по еден за субјектот и 
Управата. 

Налогот за повремен најавен надзор ги содржи 
следните елементи: 

1) назив и седиште  на Управата; 
2) број на налог и датум; 
3) назив и седиште на субјектот кај кој ќе се врши 

надзорот; 
4) правна основа за извршување на повремениот 

надзор; 
5) видови на активности и процедури кои треба да 

се контролираат кај субјектот; 
6) фактички состојби што се предмет на надзор; 
7) период за вршење  на надзорот; 
8) ден за отпочнување на надзорот; 
9) место за извршување на надзорот; 
10) име и презиме на вршителите на надзор; 
11) посебни барања поврзани со надзорот; 
12) упатство за правата и обврските на субјектот во 

текот на надзорот; 
13) правна поука; 
14) потпис на директорот на Управата; 
15) печат на Управата и 
16) празен простор за потпис на законскиот застап-

ник и печат на субјектот каде треба да биде извршен 
надзорот. 
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Член  13 
Налогот за вршење на повремен најавен надзор 

може да биде доставен до субјектот во електронска 
форма.  

За налогот за повремен најавен надзор субјектот 
треба да биде известен  пред почетокот на надзорот. 
Вршителот на надзор може да го одложи почетокот на 
спроведувањето на надзорот, ако субјектот поднесе ба-
рање пред почетокот на надзорот и во него наведе 
оправдани причини  за одложување на надзорот. Како 
оправдани причини се сметаат: 

1) болест на вработено лице во субјектот кое е од 
значање за информаците за спроведување на надзорот, 

2) пречки кај субјектот предизвикани од колапс на 
информатичкиот систем, 

3) пречки во субјектот поради виша сила и 
4) пречки поради селење и реновирање во субје-

ктот. 
Налогот за вршење на надзорот вршителот на над-

зор го доставува во писмена форма пред да отпочне 
надзор кај субјектот. Во случај кога овластеното лице  
на субјектот е отсутно или не е во можност да го  пот-
пише налогот на почетокот на надзорот  тоа треба да го 
стори до завршувањето на надзорот.  

 
Член 14 

Врз основа на писмено барање за одлагање на над-
зорот и ако истото е добиено  пред почетокот на надзо-
рот, вршителот на надзор писмено ќе го извести субје-
ктот за прифаќање на барањето. 

Во случаи кога писмено е побарано одлагање на 
надзорот,а таквото барање не е добиено пред почето-
кот на надзорот туку со тоа е запознаен вршителот на 
надзор на самото започнување на надзорот,вршителот 
на надзор одлуката ја соопштува на самото место и за 
истата составува писмена белешка. 

             
Член 15 

Доколку во текот на повремениот најавен надзор се 
има потреба од проширување на надзорот за состојби 
кои не се опфатени со налогот, налогот за вршење над-
зор се проширува. 

Барањето  за проширување  на налогот за вршење 
на надзор го поднесува вршителот на надзорот кој го  
извршува надзорот. До субјектот се доставува посебно 
известување дека надзорот кој е во тек ќе биде проши-
рен. 

Известувањето за проширување на надзорот се во-
ди под истиот број како и налогот за  повремен најавен 
надзор. 

 
Член 16 

Вршителот на надзор пред отпочнување на надзо-
рот се легитимира пред субјектот со приложување на 
налогот за вршење на повремен најавен надзор и доку-
мент за лична идентификација. 

Вршителот на надзор има право да побара од субје-
ктот да му бидат обезбедени услови за работа (просто-
рија, маса, стол, компјутер, штампач и др. опрема) и да 
побара лице што ќе присуствува на надзорот и ќе обез-
беди навремено презентирање на документацијата која 
се однесува на предметот на надзор и ќе дава потребни 
информации. 

Повремениот најавен надзор се врши во деловните 
простории на субјектот. Вршителот на надзор има пра-
во да влегува и врши проверка и во деловни простории 
на субјектот во кои субјектот ја врши дејноста независ-
но на кое место се извршува надзорот. 

Повремениот најавен надзор по правило се врши  
во работното време на субјектот.Вршењето на надзор 
надвор од работното време се извршува во случај кога 
веќе е започнат надзорот но не е завршен во текот на 
работното време а со продолжувањето се согласил суб-
јектот каде се врши надзорот.  

Времетраењето на повремениот најавен надзор не 
треба да биде подолго од петнаесет работни дена освен 
во случај на проширување на налогот за вршење на 
надзор (ако е потребно). 

                                                       
Член 17 

Откако ќе се легитимира вршителот на надзор кај 
субјектот, ќе го информира субјектот за предметот на 
надзорот, според налогот за надзор и ќе побара лице 
кое ќе го опслужува  со информации, податоци и доку-
менти во текот на спроведувањето на надзорот. 

Вршителот на  надзор во записникот  го забележува 
местото и  времето на започнување на надзорот (час и 
датум), а потоа ги утврдува имињата и другите подато-
ци за законскиотзастапник и одговорните лица кај суб-
јектот (лична карта,адреса и функција).Доколку закон-
скиот застапник и одговорните лица не се во можност 
веднаш да ги дадат бараните податоци вршителот на  
надзор ќе побара истите да му се дадат писмено во нај-
краток можен рок. 

Вршителот на надзор ќе го информира субјектот 
дека треба да соработува во утврдувањето на фактич-
ката состојба и тоа со потполно и веродостојно прило-
жување на доказите значајни за утврдување на фактич-
ката состојба. 

Вршителот на надзор може да бара информации,да 
води разговори, бара изјави и од други вработени лица 
во субјектот кои не се задолжени за давање на инфор-
мации. 

Со непосреден увид вршителот на надзор ги утвр-
дува податоците за субјектот кои се однесуваат на не-
говата дејност, неговата поврзаност со други субјекти 
(организационо, управувачки и слично); податоците за 
неговите деловни единици во земјата и странство и 
други податоци. 

 
Член 18 

 За резултатот од повремениот најавен надзор,  вр-
шителот за надзор составува записник. Во записникот 
за извршениот повремен најавен надзор се внесува: 
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1. Назив и седиште на Управата , 
2. Назив и седиште на субјектот кој е предмет на 

надзорот, 
3. Податоци за сопствениците на субјектот, 
4. Податоци за основачите на субјектот, 
5. ЕДБ или ЕМБГ на субјектот, 
6. Девизни и денарски сметки и деловни банки во 

кои се водат, 
7. Основна  дејност или лиценци за работење на 

субјектот, 
8. Законскиот застапник на субјектот, 
9. Информации и изјави на лица вработени во суб-

јектот, 
10. Предмет на надзорот (тежишта на надзорот), 
11. Време,рок и место на вршење на надзорот, 
12. Име и презиме на вршителот на надзор и број и 

датум на налогот за надзор, 
13. Наод, констатирана состојба, нарушувања и 

прекршоци утврдени со надзорот, 
14. Факти, докази, исправи, документи, изјави и бе-

лешки на кои се заснова записникот за извршен надзор, 
15. Лицето  одредено за навремено презентирање на 

документација од субјектот и негов потпис, 
16. Одговорното лице за спречување на перење на 

пари и финансирање на тероризам во субјектот и негов 
потпис, 

17. Потпис на вршителот на надзор и 
18. Напомена дека субјектот може писмено да под-

несе писмена забелешка во рок од пет работни дена од 
доставувањето на записникот. 

Во наодот од записникот се наведува документаци-
јата што е предмет на надзорот и сите усни и писмени 
објаснувања од одговорните лица во врска со предме-
тот на надзорот. Во наодот од записникот на јасен на-
чин се прикажува фактичката состојба што е утврдена 
врз основа на контролираната  документација.  

Ако при вршењето на надзорот се утврдат незако-
нитости, нарушувања и неисправности во записникот 
се наведува кои законски прописи се повредени и врз 
основа на кои докази истите се утврдени.Ако субјектот 
во постапката на надзорот ги отстранил незаконитости-
те и неправилностите овие факти се внесуваат во за-
писникот.  

Во записникот се внесуваат фактите и доказите врз 
основа на кои се утврдени неправилностите и незако-
нитостите што имаат обележје на кривично дело или 
прекршок. 

Исправите и документите кои биле предмет на кри-
вично дело служат како доказно средство и вршителот 
на надзор може привремено да ги одземе или да ги 
обезбеди на друг начин (фотокопија).За одземените ис-
прави и документи на субјектот му се издава потврда. 

На контролираните документи вршителот на надзор  
може да стави свој знак-параф со цел да се оневозможи  
изработка на нова документација за прикажување на 
изменета фактичка состојба. 

Записникот се води уредно и во него не треба ни-
што да се брише. Местата што се прецртуваат треба да 
останат читливи а истите со параф ги заверува вршите-
лот на надзор. 

Записникот го потпишува вршителот на надзор.Ако 
записникот се состои од повеќе листови вршителот на 
надзор го потпишува секој лист од записникот. 

Записникот најдоцна во рок од осум дена се доста-
вува до субјектот каде е извршен надзор. На записни-
кот субјектот може да поднесе писмена забелешка во 
рок од пет работни дена од доставување на записникот. 

Доколку субјектот во писмените забелешки изнесе 
нови факти и нови докази од влијание за донесување 
на друго решение или превземање на други мерки, вр-
шителот на  надзор ќе ги провери изнесените факти и 
докази и за истото ќе состави дополнителен записник. 
На дополнителниот записник субјектот не се поднесу-
ваат писмени забелешки. 

Доколку писмените забелешки на записникот не се 
прифаќаат, субјектот за тоа писмено се известува. 

Доколку во постапката на надзор не се утврдат не-
правилности и незаконитости вршителот на надзор со-
ставува записник. За истото писмено се известува суб-
јектот со наведување на: налогот за надзор, вршителот 
на надзор кој го вршел надзорот,предметот на надзор, 
времето, рокот и местото на вршење на надзорот и из-
вестување дека со надзорот нема утврдено неправилно-
сти и незаконитости. 

     
Член 19 

За време на надзорот вршителот на надзор треба да 
утврди: 

1. дали субјектот постапил по изречените мерки од 
записникот на другите  надзорни органи предвидени да 
вршат надзор на субјектите согласно  Законот , 

2. дали субјектот ги отстранил повредите утврдени 
во записниците од другите надзорни органи  кои нема-
ат карактер на казниво дело и 

3. дали неправилностите поради кои субјектот бил 
санкциониран од страна на другите надзорни органи се 
отстранети. 

Во записникот од извршениот надзор, вршителот на  
надзор како посебен дел треба да ги издвои оценките за 
состојбата во субјектот по направениот надзор од стра-
на на друг надзорен орган особено за спроведувањето 
на задолжителните препораки и влијанието на изрече-
ните санкции. 

По изготвување на записникот за надзор,вршителот 
на надзор ги известува другите надзорни органи за со-
стојбата во субјектот за спроведување на мерките изре-
чени во записникот од нивната контрола.                                               

 
Член 20 

Повремениот ненајавен надзор на субјектите кои се 
должни да ги спроведуваат одредбите од Законот,  нај-
често се врши по барање или иницијатива поднесена од 
Управата, од други државни органи и институции и по 
сознанија од други извори на информации. 
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При спроведувањето на постапката за вршење по-
времен ненајавен надзор се применуваат одредбите на 
членовите 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 од овој правилник при што 
надзорот започнува и се спроведува без претходна нај-
ава  на субјектот каде што се врши надзорот. 

                                                    
Член 21 

Вршењето на повремениот надзор во соработка со 
други институции и органи, надлежни за вршење над-
зор се одвива преку размена на информации од базите 
на податоци со воспоставување на директна врска,  
усогласување на плановите за повремен најавен надзор 
од областа на спречување на перење на пари и финан-
сирање на тероризам  на годишо ниво  и организирање 
на заеднички состаноци и работни групи за зголемува-
ње на ефикасноста на супервизорската функција и раз-
решување на одредени состојби поврзани со заеднич-
киот надзор. 

                                                       
Член 22 

Повремен надзор во соработка со другите надзорни 
органи се врши со посебно барање за вршење  заеднич-
ки надзор над субјектите. 

Барањето за вршење  заеднички надзор  се доставу-
ва во писмена форма,истото може да се достави и во 
друга форма (електронска, по факс и сл.) при што за 
истото дополнително се доставува писмено барање во 
рок од седум работни дена. 

Во барањето од став 2  на овој член  особено  се на-
ведува: 

1. општ опис на предметот и на целта за кој се бара  
заеднички надзор, 

2. податоци за субјектите (полн назив и седиште)за 
кои се однесува барањето за заеднички надзор,  

3. податоци и информации што ги поседува страна-
та која што бара заеднички  надзор за определен суб-
јект и 

4. правниот основ за вршење на заедничкиот  над-
зор. 

Надзорниот орган до кој е доставено барањето за 
вршење заеднички надзор се изјаснува по писмен пат 
во рок од десет дена по добивањето на барањето. До-
колку надзорниот орган не е во можност да одговори 
на доставеното барање за заеднички надзор во предви-
дениот рок, за причините писмено ја известува Управа-
та.  

Ако барањето е прифатено, се формира заеднички 
тим. Налогот за повремена контрола, составот на тимот 
и предметот на надзорот  го подготвуваат  директорот 
на Управата и законскиот застапник на институцијата 
или органот надлежен за вршење на надзорот. 

Усогласениот записник за извршениот заеднички 
надзор се доставува до Управата и до институцијата 
или органиот со кои  заеднички е извршен надзорот. 

Член  23 
Вршителот на надзор за извршениот надзор соста-

вува и води инспекторска документација.  
 Со инспекторската документација се обезбедува: 
1. следење на субјектите во поглед на придржува-

њето кон Законот; 
2. определени факти за работењето на вршителите 

на надзор; 
3. податоци кои можат да се користат за следен 

надзор кај ист субјект и 
4. доказен материјал при водење на прекршочна по-

стапка пред надлежниот суд. 
Инспекторската документација се составува  само 

за еден надзор и за еден субјект и ги содржи  сите дока-
зи(во ракопис, фотокопии или печатени верзии на еле-
ктронски документи) и превземени дејствија при под-
готовката и реализацијата на надзорот. Во инспектор-
ската документација се чува се она што го изработил 
вршителот на надзор при вршење на надзорот, како и 
доказите до кои вршителот на надзор дошол при врше-
ње на надзорот (копии од: сметки, картици, договори и  
сите други релевантни документи за надзорот).  

Инспекторската документација се подредува од  на-
логот за надзор па се до последниот донесен акт во по-
стапката на надзор.Обемот и содржината на инспектор-
ската документација зависи од видот на надзорот  како 
и од конкретниот случај кој е предмет на надзорот. 

Секоја инспекторска документација се нумерира со 
бројот на налогот за вршење на надзор и датата кога 
налог е издаден и содржи полн назив, седиште и основ-
на дејност на  субјектот и предмет на надзорот.На по-
четокот на инспекторската документација треба да 
стои содржината на истата што ја пополнува вршите-
лот на надзорот кој го формира досието според редос-
ледот кој подолу е наведен: 

1. Назив  на субјектот кај кого е вршен надзорот, 
2. Кога е започнат надзорот (час, ден, месец и годи-

на), 
3. Потпис на вршителот на надзорот кој го извршил  

надзорот и го формирал досието и  
4. Опис на содржината на инспекторската докумен-

тација (во која се внесува: име на папката, име на доку-
ментот и број на страници на документот).  

 
Член 24 

Содржината на инспекторската документација се 
подредува во пооделни  папки. 

Првата папка за налогот за надзор содржи:  
1. Налог за надзор, 
2.Барање за одлагање на надзорот- доколку го има, 
3.Одговор на барањето за одлагање на надзорот 

(писмено известување),  
4. Барање за проширување на надзорот, 
5. Проширување на налогот за надзор, 
6. Заклучок по основ на приговорот,  
7. Жалба по заклучокот, 
8. Одлука на надлежниот орган во врска со барање-

то за проширување на налогот за надзор. 
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Втората папка за подготовка на надзорот содржи: 
1. Кратка белешка за активностите што ги превзел 

вршителот на надзор во подготвувањето на надзорот,  
2. Барање од одделениjaта во Управата, друг орган 

или институција доколку надзорот се извршил по нив-
но барење, 

3. Образец во кој е утврден предметот(тежиштата) 
на надзорот, 

4. Прилози од документи прибрани во подготовката 
на надзорот. 

Третата папка за записникот содржи: 
1. Записник за надзор или известување дека не се 

констатирани отстапувања во однос на Законот, 
2. Писмени забелешки од субјектот по основ на за-

писникот (доколку ги има), 
3. Известување до субјектот по основ на забелешки-

те и 
4. Дополнителен записник (доколку го има). 
Четвртата папка за други акти и документи содржи: 
1. Правосилни и извршни решенија од судска по-

стапка, 
2. Записник од извршено порамнување, 
3. Платен налог и други документи. 
                                                  

Член 25 
Инспекторската документација треба така да биде 

составена да може разбирливо и едноставно да се кори-
сти  и со истата да се обезбеди: 

1. Редоследност; 
2. Прегледност и јасност во класифицирањето на 

податоците и  
3. Уредност и стручност.  
Водењето на инспекторската документација се вр-

ши според бројот на налогот за надзор и датумот на 
надзор. Дополнувњето на инспекторската документа-
ција го врши вршителот на  надзор во присуство на ли-
цето одговорно за архивата.  

          
Член 26 

Ако при вршењето надзор кај субјектот се конста-
тираат неуредности и повреди кои немаат карактер на 
казниви дела вршителот на надзорот во записникот ги 
наведува, со образложение на фактичката состојба и 
повредите и укажување на субјектот истите да ги от-
страни во определен рок.  

Во засписникот субјектот се предупредува на мож-
ните законски последици во случај на непостапување 
според укажувањата и препораките за отстранување на 
неуредностите и повредите.  

 
Член 27 

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

 
         Бр. 02-39871/2                                       
28 октомври 2008 година          Министер за финанси, 

       Скопје                         д-р Трајко Славески, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2703. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членовите 65 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 15 
октомври 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Основниот суд Скопје II - 

Скопје е надлежен орган за постапување по времената 
мерка со која се бара забрана за располагање, пренесу-
вање и отуѓување на 5.339 акции кои подносителот на 
Предлогот СВИСЛИОН ДОО Скопје ги поседува во 
Агроплод АД Ресен. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги СВИСЛИОН ДОО Скопје, преку полномошни-
ците Ристо Новаковски и Александар Гоџо, двајцата 
адвокати од Охрид на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, на Судот му поднесоа Предлог за решавање 
судир на надлежност, односно да определи кој орган е 
надлежен за постапување по времената мерка со која се 
бара забрана за располагање, пренесување и отуѓување 
на 5339 акции кои подносителот на предлогот СВИС-
ЛИОН ДОО Скопје ги поседува во Агроплод АД Ре-
сен. Ова затоа што Основниот суд Скопје II - Скопје 
постапувајќи по предлогот за определување на привре-
мена мерка на доверителот - Министерството за еконо-
мија застапувано од Државното правобранителство на 
Република Македонија, против должникот СВИСЛИ-
ОН ДОО Скопје со Решение бр. 40/2008 од 18 април 
2008 година го одбил предлогот со кое се бараше Су-
дот да донесе решение на привремена мерка со кое ќе 
му се збранело на должникот да врши било какво рас-
полагање, пренесување и отуѓување на 5.339 акции. Ре-
шението е потврдено од Апелациониот суд во Скопје 
ТСЖ.бр.1053/08 од 12 јуни 2008 година, а за надлежна 
за донесување на наведената времена мерка се огласи и 
Комисијата за хартии од вредност која донесе Решение 
бр.08-1881/3 од 19 мај 2008 година со која се забранува 
располагање, оптоварување, отуѓување и право на глас 
на 5.339 обични акции од издавачот Агроплод АД Ре-
сен, во сопственост на СВИСЛИОН ДОО Скопје, стек-
нати врз основа на склучен договор за продажба на ак-
ции помеѓу Министерството за економија и СВИСЛИ-
ОН ДОО Скопје од 23 јуни 2006 година, и кое Решение 
бр.07-19/2 од 8 јули 2008 година било потврдено од Ко-
мисијата за решавање на жалби од областа на пазарот 
на хартии од вредност Скопје.  
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4. Постапувајќи по поднесениот предлог Судот утвр-
ди дека Основниот суд Скопје II - Скопје постапувајќи по 
предлогот за определување на времена мерка на дове-
рителот Министерството за економија на Република Ма-
кедонија застапувано од Државното правобранителство 
на Република Македонија, против должникот СВИСЛИ-
ОН ДОО Скопје, а во врска со членовите 33 и 34 од За-
конот за обезбедување на побарувањата („Службен вес-
нник на Република Македонија“ бр. 87/2007) на 18 април 
2008 година донел Решение Р.врм.бр.40/08 со кое Пред-
логот на доверителот го одбил.  

Во образложението на наведеното решение Судот 
меѓу другото, наведува дека согласно член 33 став 1 од 
Законот за обезбедување на побарувањата, времена 
мерка за обезбедување на парично побарување може да 
се дозволи ако доверителот го стори веројатно постое-
њето на побарувањето и опасноста дека без таква мер-
ка должникот ќе ја осуети или значително отежне нап-
латата на побарувањето со тоа што својот имот однос-
но своите средства ќе ги отуѓи, прикрие или на друг 
начин ќе располага со нив. 

Имајќи ја во вид цитираната законска одредба овој 
суд нашол дека во конкретниот случај не се исполнети 
законските услови за дозволување на предложената 
привремена мерка од причини што доверителот во слу-
чајов не го сторил веројатно постоењето на побарува-
њето. Имено, побарувањето на доверителот во случајот 
правото од акции произлегувало од Договорот склучен 
на 14 јуни 2006 година за продажба на акциите на Фон-
дот за ПИОМ за Агроплод АД -Ресен заведен под 
бр.07-5142/1 од 23 јуни 2006 година, при Министерс-
твото за економија. Видно од договорот е дека во сами-
от петитум на истиот се наведени повеќе одлуки и акти 
донесени од органите на управата, по однос на кои до-
верителот не достави докази дека се поведени био ка-
кви постапки за нивно напаѓање, оспорување и слично 
a кои биле основа и на кои се темели донесениот дого-
вор од 14 јуни 2006 година. 

Co оглед на тоа што доверителот не го сторил веро-
јатно постоењето на побарувањето како еден од куму-
лативните услови кои ги предвидува законот, овој суд 
нашол дека не се исполнети ниту условите во поглед 
на опасноста дека без предложената привремена мерка 
должникот може да ја осуети или значително отежни 
наплатата на побарувањето. Ова од причини што друш-
твото должник видно од приложената документација 
преставувало едно од капитално поврзано друштво ка-
де Агроплод АД - Ресен се јавува како оснивач и мно-
зински сопственик на новите друштва, факт што му 
бил познат на Министерството за економија видно од 
предметниот договор каде се јавува како еден од пот-
писниците. 

Против ова решение Државното правобранителство 
на Република Македонија поднело жалба до Апелацио-
ниот суд Скопје. 

По приемот на жалбата, СВИСЛИОН ДОО Скопје 
има поднесено одговор на жалба. 

Co Решение на Апелациониот суд во Скопје 
ТСЖ.бр. 1053/08 од 12 јуни 2008 година, примено од 
подносителот на ден 1 јули 2008 година, одбиена е 
жалбата на Државното правобранителство како неос-
нована, a Решението на Основен суд Скопје 2 - Скопје 
Р.врм.40/2008 од 18 април 2008 година е потврдено. Co 
тоа Решението на Основен суд Скопје 2 - Скопје, 
Р.врм. 40/2008 од 18 април 2008 година станало право-
силно. 

Но, и покрај поведената судска постапка за обезбе-
дување (согласно Законот за обезбедување на побару-
вањата), Државното правобранителство на Република 
Македонија, исто така, поднело барање бр.08-1881/1 од 
7 мај 2008 година за времена мерка до Комисијата за 
хартии од вредност, со истото барање да се забрани 
располагање, отуѓување или оптоварување на истите 
акции, што значи дека решението на комисијата е до-
несено после донесувањето на решението од Основни-
от суд Скопје II Скопје (18 април 2008 година). 

По барањето на Државното правобранителство, Ко-
мисијата за хартии од вредност, донесува Решение 
бр.08-1881/3 од 19 мај 2008 година, во управна постап-
ка, со кое се забранува располагање, оптоварување, 
отуѓување и правото на глас на 5.339 обични акции од 
издавачот Агроплод АД Ресен во сопственост на 
СВИСЛИОН ДОО Скопје, кои се стекнати врз основа 
на договор за продажба на акции помеѓу Министерст-
вото за економија и СВИСЛИОН ДОО Скопје. 

Во точката 2 на наведеното решение е наведено де-
ка забраната од точка 1 на ова решение ќе трае до мо-
ментот на правосилно завршување на постапката пове-
дена од страна на Државното правобранителство на Ре-
публика Македонија пред Основниот суд Скопје 2 - 
Скопје. 

Според точката 3 на ова решение, СЕ ЗАДОЛЖУ-
ВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје да ги евидентира ограничувањата од точка 1 на 
ова решение на сметката на хартии од вредност на 
правното лице СВИСЛИОН ДОО Скопје, a во точката 
4 од Решението е наведено дека жалбата изјавена про-
тив ова решение, не го одлага неговото извршување. 

Во образложението на ова решение меѓу другото, 
се наведува дека согласно член 184 точка г) од Законот 
за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вред-
ност врши контрола над целокупната документација на 
издавачите на хартии од вредност, презема мерки и до-
несува одлуки за заштита на интересите на лицата кои 
се сопственици или инвестираат во хартии од вредност 
и спречува нечесни и незаконити дејствија поврзани со 
работењето со хартии од вредност. Имајќи го предвид 
напред наведеното, a со цел да се спречат евентуални 
незаконитости и неправилности во тргувањето со акци-
ите на Агроплод АД Ресен, како и заради заштита на 
интересите на инвеститорите и обезбедување на инте-
гритет и транспарентност на пазарот на хартии од 
вредност во Република Македонија, Комисијата за хар-
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тии од вредност на својата седница одржана на 19 мај 
2008 година донело решение со кое се забранува распо-
лагање, оптоварување, отуѓување и правото на глас на 
5.339 обични акции од издавачот Агроплод АД Ресен, 
во сопственост на СВИСЛИОН ДОО Скопје, стекнати 
врз основа на склучен договор за продажба на акции 
помеѓу Министерството за економија и СВИСЛИОН 
ДОО Скопје од 23 јуни 2006 година. 

Против ова решение СВИСЛИОН ДОО Скопје под-
нело жалба бр.08-1881/3 на 25 јуни 2008 година до Ко-
мисијата за решавање на жалби од областа на пазарот 
на хартии од вредност. 

Комисијата за решавање на жалби од областа на па-
зарот на хартии од вредност, со Решение бр.07-19/2 од 8 
јули 2008 година, жалбата изјавена против решението на 
Комисијата за хартии од вредност бр.08-1881/3 од 19 мај 
2008 година, поднесена од Страна на СВИСЛИОН ДОО 
Скопје ЈА ОДБИЛА, a Решението на Комисијата за 
хартии од вредност бр.08-1881/3 ГО ПОТВРДИЛА. 

Подносителот на Предлогот СВИСЛИОН ДОО 
Скопје, против Решението бр.07-19/2 од 8 јули 2008 го-
дина на Комисијата за решавање на жалби од областа 
на пазарот на хартии од вредност -Скопје, поднело 
тужба до Управниот суд, кој со Решение У. бр. 
2726/2008 од 28 јули 2008 година тужбата за поведува-
ње управен спор, ја одбил како неоснована. 

Во образложението на решението Судот наведува 
дека тужителот со ништо не сторил веројатно дека со 
извршувањето на решението означено во диспозитивот 
на ова решение му се нанесува штета која тешко би мо-
жела да се поправи, не докажал дека одлагањето на из-
вршувањето не е спротивно на јавниот интерес, ниту 
докажал дека со одлагањето на извршувањето нема да 
се нанесе поголема ненадоместлива штета на спротив-
ната странка. Напротив судот сметал дека во конкрет-
ниот случај одлагањето на извршувањето на решението 
чие одлагање се бара е спротивно на јавниот интерес 
од причини што јавен интерес е сигурноста во јавниот 
промет во тргувањето на хартии од вредност и дослед-
на примена на Законот при трансакциите со хартии од 
вредност. 

Подносителот на Предлогот СВИСЛИОН ДОО 
Скопје против наведеното решение на Управниот суд 
поднел жалба до Врховниот суд на Република Македо-
нија, кој со Решение Уж.бр.54/2008 од 22 август 2008 
година жалбата ја одбива како неоснована, a Решение-
то на Управниот суд Скопје У.бр.2726/2008 од 28 јули 
2008 година ГО ПОТВРДУВА, со образложение дека 
наводите во жалбата дека со извршувањето на реше-
нието ќе биде доведено во прашање управувањето во 
АД „Агроплод" - Ресен, односно дека тужителот нема 
да може сразмерно на својот сопственички удел да 
учествува во донесувањето на одлуките, Врховниот 
суд на Република Македонија не ги прифати како 
основани. Ова, од причина што според Врховниот суд 
на Република Македонија, при одлучувањето по бара-

њето за донесување на времена мерка Управниот суд ја 
имал предвид како веројатноста за настапување на 
штета за тужителот, така и веројатноста за настапу-
вање на штета на спротивната страна и заштитата на 
јавниот интерес. По оцена на сите околности суштест-
вени за одлучување по барањето, по наоѓање на 
Врховниот суд на Република Македонија, правилно е 
одлучено дека донесувањето на времена мерка би било 
спротивно на јавниот интерес, со оглед на тоа што 
оспореното решение е донесено заради обезбедување 
сигурност на правниот промет во тргувањето на хартии 
од вредност и доследна примена на принципот на 
владеење на правото и почитување на законитоста при 
трансакциите со хартии од вредност.  

5. Според член 110 алинеја 4 од Уставот, Уставниот 
суд на Република Македонија решава за судир на над-
лежност меѓу носителите на законодавната, извршната 
и судската власт. 

Согласно член 62 од Деловникот на Уставниот суд, 
предлог за решавање на судир на надлежност меѓу носи-
телите на законодавната, извршната и судската власт и 
меѓу органите на Републиката и единиците на локалната 
самоуправа може да поднесе секој од органите меѓу кои 
настанал судирот. Предлог може да поднесе и секој што 
поради прифаќањето или одбивањето на надлежноста на 
одделни органи не може да оствари свое право. 

Според член 63 став 2 од Деловникот, субјектите од 
член 62 на овој Деловник, кои поради прифаќање или 
одбивање на надлежност не можат да остварат свое 
право, предлогот за решавање на судирот на надлеж-
ност може да го поднесат откако и двата органа ја при-
фатат или ја одбијат надлежноста со конечен или пра-
восилен акт. 

Во член 64 од Деловникот е предвидено дека пред-
логот за решавање на судир на надлежност содржи: 
предмет на спорот поради кој и настанал судирот, орга-
ните меѓу кои настанал судир и означување на конеч-
ните односно правосилни акти со кои органите ја при-
фаќаат или одбиваат надлежноста да одлучува по ист 
предмет. 

Според член 65, пак, од Деловникот со одлука со 
која решава за судирот на надлежност, Уставниот суд 
го определува надлежниот орган за одлучување по 
предметот. 

Имајќи го предвид наведеното Судот оцени дека 
основ за постапување на Судот во конкретниот случај 
претставува постоењето на конечен акт на Комисијата 
за хартии од вредност и правосилен акт на Основниот 
суд Скопје 2 - Скопје со кои двата органи се огласиле 
за надлежни за Предлогот на СВИСЛИОН ДОО Скопје 
за обезбедување на побарување, со кое се барало забра-
на за располагање, пренесување и отуѓување на 5.339 
акции кои подносителот на Предлогот ги поседува во 
Агроплод АД Ресен, односно постои позитивен судир 
на надлежност. 
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Согласно ставот 1 на Амандманот XXV со кој се за-
менува членот 98 од Уставот, судската власт ја вршат 
судовите, a во ставот 2 на овој Амандман е утврдено 
дека судовите се самостојни и независни. Судовите су-
дат врз основа на Уставот и законите и меѓународните 
договори ратификувани во согласност со Уставот. 

Надлежноста на судовите е уредена со Законот за 
судовите, кој во делот II „Организација и надлежност" 
во точката 2 е содржан членот 30 од Законот. Во точка-
та 2 на членот 30 од Законот е утврдено дека основните 
судови со основна надлежност се надлежни да одлучу-
ваат во прв степен по граѓански спорови, меѓу другото, 
и во постапка за обезбедување и извршување. 

Според членот 32 став 4 од Законот, Основниот суд 
Скопје 2 - Скопје е граѓански суд со основна и проши-
рена надлежност за подрачјето на општините Центар, 
Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кисела Вода, Аеродром, 
Бутел, Гази Баба, Чаир, Шуто Оризари, Чучер-Сандево, 
Сопиште, Студеничани, Зелениково, Петровец, Илин-
ден и Арачиново. 

Во членот 33 од Законот се определени условите за 
дозволување на привремена мерка. Така, во ставот 1 на 
овој член од Законот е утврдено дека привремена мер-
ка за обезбедување на парично побарување може да се 
дозволи ако доверителот го стори веројатно постоење-
то на побарувањето и опасноста дека без таква мерка 
должникот ќе ја осуети или значително отежне напла-
тата на побарувањето, со тоа што својот имот, односно 
своите средства ќе ги отуѓи, прикрие или на друг начин 
ќе располага со нив. 

Според ставот 2 на овој член доверителот не мора 
да ја докажува опасноста ако стори, веројатно дека со 
предложената мерка должникот би претрпел само зна-
чителна штета, а во ставот 3 на овој член од Законот е 
утврдено дека се смета дека опасност постои ако поба-
рувањето би требало да се оствари во странство. 

Видовите на привремени мерки за обезбедување на 
парични побарувања се утврдени во членот 34 од Зако-
нот според кој за обезбедување на парично побарување 
може да се дозволи секоја мерка со која се постигнува 
целта на таквото обезбедување, а особено: 

1. забрана на должникот да располага со подвижни 
предмети, како и чување на тие предмети; 

2. забрана на должникот да ги отуѓи или оптовари 
своите недвижности или стварни права кои врз нед-
вижноста се запишани во негова корист, со прибеле-
шка на таа забрана во јавна книга или да ги даде под 
закуп, 

3. забрана на должникот да продава хартии од вред-
ност и удели, 

4. забрана на должниковиот должник да му исплати 
на должникот побарување или да му предаде предмети, 
како и забрана на должникот да прими предмети, да 
наплати побарување и да располага со нив и  

5. налогот на носителот на платен промет на долж-
никот или на трето лице, по налог на должникот да не 
дозволи од должниковите сметки исплата на парични-
от износ за кој е дозволена привремена мерка. 

Според ставот 2 на овој член од Законот со привре-
мена мерка не се стекнува заложно право. 

Co Законот за организација и работа на органите на 
државната управа („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.58/2000, 44/2002 и 82/2008) се уредуваат 
организацијата, надлежностите и работата на органите 
на државната управа. 

Во членот 5 став 1 од овој закон е утврдено дека ор-
ганите на државната управа, можат да се основаат како 
министерства, други органи на државната управа и 
управни организации. Според ставот 3 од овој член од 
Законот, другите органи на државната управа според 
видот на организацијата и степенот на самостојноста 
можат да се основаат како самостојни органи на држав-
ната управа (дирекции, архив, агенции и комисии) или 
како органи во состав на министерствата (управа, биро, 
служба, инспекторат и капетанија). 

Според членот 7 од Законот, органите на државната 
управа, кои се основаат само со основниот Закон за ор-
ганизација и работа на органите на државната управа 
можат да се основаат, укинуваат и нивната надлежност 
да се утврдува со закон. 

Од оваа законска одредба произлегува дека органи-
те на државната управа, можат да се основаат или уки-
нуваат исклучиво со закон. 

Co Законот за хартии од вредност се уредуваат начи-
нот и условите на издавање и тргување со хартии од 
вредност, начинот и условите за регистрирање на харти-
ите од вредност, утврдување и порамнување на тргов-
ските трансакции и нетрговските преноси со хартии од 
вредност, како и ограничувањата на правата од сопстве-
носта на хартиите од вредност, начинот и условите за 
функционирање на пазарот на хартии од вредност и на 
овластените учесници на пазарот, обврските за обелоде-
нување од страна на акционерските друштва со посебни 
обврски за известување, членовите на органите на уп-
равување, директорите и одделни акционери, забра-
нетите дејствија во врска со работењето со хартии од 
вредност, статусот и надлежностите на Комисијата, на-
чинот и условите на работење на овластените учесници 
на пазарот при стечај и ликвидација и други прашања 
што се од значење за хартиите од вредност. 

Bo ставот 2 од овој член од Законот е утврдено дека 
за се она што не е уредено со овој закон ќе се примену-
ваат одредбите од Законот за трговските друштва, За-
конот за стечај и Законот за општата управна постапка. 

Согласно членот 181 од Законот за хартии од вред-
ност, во областа на пазарот на капитал се основа Коми-
сија за хартии од вредност која претставува самостојно 
и независно регулаторно тело, со јавни овластувања 
утврдени со овој закон. 
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Според ставот 2 на овој член од Законот, комисија-
та го регулира и контролира работењето со хартии од 
вредност на територијата на Република Македонија, 
според ставот 3 на овој член од Законот, комисијата во 
рамките на своите законски надлежности и овластув-
ња, се грижи за законито и ефикасно функционирање 
на пазарот на хартии од вредност и за заштитата на 
правата на инвеститорите, со цел за постојано јакнење 
на довербата на јавноста во институциите на пазарот на 
хартии од вредност во Република Македонија. 

Според ставот 4 на овој лен од Законот, комисијата 
има својство на правно лице, a во ставот 5 е утврдено 
дека седиштето на комисијата е во Скопје. 

Во рамките на своите овластувња и во делокругот 
на својата работа, Комисијата за хартии од вредност 
работи согласно Законот за општата управна постапка, 
како што е определено во членот 232 од Законот за 
хартии од вредност според кој, ако со овој закон поина-
ку не е определено, во постапката при донесувањето на 
решение се применува Законот за општата управна по-
стапка. 

По однос на статусот, положбата на комисијата за 
хартии од вредност за Судот не е спорно дека таа е не-
зависно и самостојно регулаторно тело, чија задача е да 
го регулира и да врши надзор над финансискиот пазар 
во Република Македонија и да го поттикнува неговиот 
развој. Меѓутоа таа не може да се изземе од структура-
та на извршно-управните органи во поширока смисла 
на зборот со што се исполнува и вториот услов за по-
стапување по предлогот за решавање на судир на над-
лежност утврден во членот 64 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија. 

Прашањето за обезбедување на побарувањата е уре-
дено со Законот за обезбедување на побарувањата 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
87/2007) кој во членот 1 предвидува дека со овој закон 
се определуваат средствата за обезбедување на побару-
вањата, начинот на кој тие се определуваат, правилата 
според кои судот постапува за обезбедување на поба-
рувањата, како и постапувањето на нотарот и постапу-
вањето на извршителот во врска со тоа. 

Тргнувајќи од содржината на оваа законска одредба 
произлегува дека по однос на прашањето на постапува-
ње за обезбедување на побарувањата и со овој закон се 
определува судот, иако неспорен е фактот дека над-
лежностите на судот се утврдени во самиот Закон за 
судовите. 

Во прилог на оваа констатација оди и фактот дека са-
мата Комисија за хартии од вредност во своето решение 
за времената мерка (бр.08-1881/3 од 19 мај 2008 година) 
во точката 2 наведува дека забраната од точка 1 на ова 
решение ќе трае до моментот на правосилно завршување 
на постапката поведена од страна на Државното право-
бранителство на Република Македонија пред Основниот 
суд Скопје II - Скопје, што упатува на заклучок дека ако 
Судот има право да одлучува за главната работа, која е 

причината да не може да одлучува и за времената мерка, 
дотолку повеќе што Предлогот за времената мерка од 
страна на Државното правобранителство до Комисијата 
за хартии од вредност е поднесено на 7 мај 2008 година, 
откако веќе Основниот суд Скопје II - Скопје донел 
решение на 18 април 2008 година со кое наведенииот 
предлог го одбил како неоснован. 

Оттука, имајќи ги предвид наведените законски 
одредби, наспрема утврдената фактичка состојба про-
излегува дека во конкретнииот случај постои судир на 
надлежности помеѓу Основниот суд Скопје 2 - Скопје 
и Комисијата за хартии од вредност и дека надлежен за 
постапување по однос на времената мерка со кое се ба-
ра забрана за располагање, пренесување и отуѓување 
на 5.339 акции кои подносителот СВИСЛИОН ДОО 
Скопје ги поседува во АД Агроплод Ресен е Основниот 
суд Скопје 2 - Скопје. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
  У.бр.143/2008                    Претседател  

15 октомври 2008 година     на Уставниот суд на Република 
      Скопје                         Македонија, 

             д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
_____________ 

2704. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), по мое-
то изјаснување и гласање против Одлуката У.бр. 
143/2008 од 15 октомври 2008 година, го издвојувам и 
писмено го обрзложувам следното 

 
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

 
Трговското друштво за производство, трговија и ус-

луги „СВИС ЛИОН“ ДОО Скопје, преку полномошни-
ците Ристо Новаковски и Александар Гоџо, двајцата 
адвокати од Охрид, до Уставниот суд на Република 
Македонија поднесе барање за решавање на постоење 
на позитивен судир на надлежност поради постоење на 
правосилно решение за времена мерка на Основен суд 
Скопје 2 Скопје Р. бр. 40/2008 од 18 април 2008 годио-
на и конечно Решение бр. 08-1881/3 од 19 мај 2008 го-
дина на Комисијата за хартии од вредност донесено врз 
основа на членовите 52 став 4 и 184 точка г) од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008). 
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Подносителите на барањето сметаат дека: „постоел 
судир на надлежност помеѓу носителите на судската и 
извршната власт (односно судовите и Комисијата за 
хартии од вредност како орган на државната управа и 
извршната власт)“. 

Мнозинството на судиите на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија исто така прифаќа дека Уставниот 
суд во конкретното барање има надлежност за решава-
ње на судир на надлежност оценувајќи дека: „Комиси-
јата за хартии од вредност е дел на структурата на из-
вршно-управните органи во поширока смисла на збо-
рот“. 

Моето мислење е сосема спротивно и во согласност 
со постоечката уставно-судска практиктика на Судот. 
По однос на статусот на Комисијата за хартии од вред-
ност, Уставниот суд на Република Македонија во Ре-
шението У.бр. 53/2006 од 11 април 2007 година и Од-
луката У.бр. 66/2006 од 4 јули 2007 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 86/2007 од 10 ју-
ли 2007 година) утврдил став: „Комисијата за хартии 
од вредност не претставува државен орган, односно ор-
ган на извршната власт, туку самостојна и независна 
регулаторна институција која има голема одговорност, 
односно бројни регулаторни, надзорни, развојни и дру-
ги функции и врши јавни овластувања. Заради нејзина-
та независност и самостојност, Комисијата за хартии 
од вредност не се финансира од Буџетот на Република 
Македонија, туку таа самостојно, согласно член 227 од 
Законот за хартии од вредност обезбедува средства за 
нејзина работа“. 

Овој став на Уставниот суд по однос на стаусот на 
Комисијата за хартии од вредност е издвоен во посебна 
сентенца по решението У.бр. 53/2006 на страна 115 од 
книгата – Одлуки и решенија на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија за 2007 година. 

Како регулаторно тело на финансискиот пазар, Ко-
мисијата за хартии од вредност е надлежна за спрове-
дување на Законот за хартии од вредност, Законот за 
инвестициски фондови и Законот за превземање на ак-
ционерските друштва. 

Меѓународната организација на комисиите за хар-
тии од вредност (IOSCO), чија полноправна членка е 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија, ги има дефинирано трите основни цели на регу-
латорните тела на финансиските пазари: заштита на 
инвеститорите, обезбедување на ефикасен, чесен и 
транспарентен пазар и намалување на системскиот ри-
зик, заштита на инвеститорите во хартии од вредност и 
спречување на малверзации и измама на штета на ку-
пувачите. 

Тврдењето на мнозинството судии кое ја донесе од-
луката, дека Комисијата за хартии од вредност е дел на 
структурата на извршно-управни органи во поширока 

смисла на зборот, нема основ во член 8 алинеја 7 од 
Уставот на Република Македонија, ниту во Законот за 
организација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008). 

Статусот и пред се, функциите на Комисијата за 
хартии од вредност утврдени во член 184 од Законот за 
хартии од вредност, како и фактот што се финансира 
од сопствени приходи, а не од Буџетот на Република 
Македонија, самостојното регулаторно тело го чинат 
независно и тоа не е дел на ниту една државна власт, 
уште помалку не е дел на систем на управно-извршни 
органи. 

Против решението што го донесува Комисијата за 
хартии од вредност допуштена е жалба во рок од 15 де-
на од приемот на решението до Комисијата за решава-
ње на жалби од областа на пазарот на хартии од вред-
ност. 

Согласно член 231 став 2 од Законот за хартии од 
вредност членовите и претседателот на оваа Комисија 
за жалби на предлог на Комисијата за прашањата на из-
борите и именувањата ги именува и разрешува Собра-
нието на Република Македонија. 

Оттука, воспоставувањето и функциите на Комиси-
јата за хартии од вредност, дури ни во жалбена постап-
ка не е препуштено контролата на нејзините решенија 
да е во надлежност на комисија избрана од Владата на 
Република Македонија. Комисијата дејствува самостој-
но и независно подалеку од било која власт, а особено 
од извршната.  

Друго е прашањето на судската заштита на поеди-
нечните акти. 

Уставното начело од член 8 алинеја 7 за слободата 
на пазарот, по мое мислење ја подразбира и слободата 
на пазарот на капиталот, кој токму затоа во Законот за 
хартии од вредност е пропишано да го регулира само-
стојно и независно регулаторно тело, а не управно-из-
вршен орган. 

Сметам дека во случајов Уставниот суд немаше 
судир на надлежност меѓу носители на било која од 
трите власти во државата како е предвидено во член 
110 алинеја 4 од Уставот на Република Македонија, 
затоа што како што погоре изложив, Комисијата за 
хартии од вредност не е дел на било која од трите 
државни власти. 

Моето мислење затоа е дека само од овие причини 
барањето на подносителите е неосновано. 

 
22 октомври 2008 година      Судија на Уставниот  
            Скопје                      суд на Република Македонија, 

       Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
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