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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
664.
Врз основа на член 11-а од Законот за податоците
во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Македонија” бр.34/2001,
6/2002 и 98/2008), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ ЗА
ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ
ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС, ПРИ УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ КАЈ БУЏЕТСКИТЕ
КОРИСНИЦИ
I. Општи одредби
Член 1
Предмет
Со оваа уредба се уредува воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис, при управување со документи кај буџетските корисници.
Член 2
Цел
Информациониот систем од член 1 од оваа уредба е
систем за електронско архивирање, управување на документи и работни процеси, кој е развиен на
Documentum платформата и кој се користи за управување со документи во органите на државната управа
(во натамошниот текст: органи).
Член 3
Дефиниции
(1) Одделни изрази употребени во оваа уредба го
имаат следново значење:
1. „ЕРДМС (ERDMS – Electronic Record and
Documentum Management System)“ е систем за електронско архивирање, управување на документи и работни процеси, кој е развиен на Documentum платформата;
2. „Барање” е образец за автоматска обработка на
податоци кој се користи во процесот меѓу органите;
3. Документарен материјал и архивска граѓа се документи кои во органите влегуваат преку поштенска и
друга достава, како и документи генерирани од организациони единици на органите во внатрешно движење и
наменети за надворешни корисници кои излегуваат
преку поштенска и друга достава;
4 „Корисник” е секое физичко лице вработено во органот кое користи одделни функционалности на ЕРДМС;
5. „Администарот” е лице вработено во органот,
кое е определено од одговорното лице на органот да ја
следи и координира оперативноста на ЕРДМС на ниво
на орган и учествува во планирањето за унапредување
и развој на ЕРДМС;
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6. „Орган” е секој орган на државната управа кој
дава услуги преку ЕРДМС;
7. „Работен процес”, односно worflok претставува
автоматизиран процес кој служи за размена на документи и инструкции помеѓу корисниците во рамките на
една низа од активности, врз основа на нивните права и
привилегии, кои се надоврзуваат на низата од состојби
низ кои поминуваат документите од креирање, прегледување до одобрување.
II. Воспоставување, начин на управување
и користење на ЕРДМС
Член 4
Управување и органи корисници на ЕРДМС
(1) Со ЕРДМС управува Министерството за информатичко општество и администрација (во натамошниот
текст: Министерството) во координација со органите
корисници на системот.
(2) Корисници на ЕРДМС систем се следните органи:
1. Министерство за одбрана;
2. Министерство за внатрешни работи;
3. Министерство за правда;
4. Министерство за надворешни работи;
5. Министерство за финансии;
6. Министерство за економија;
7. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
8. Министерство за здравство;
9. Министерство за образование и наука;
10. Министерство за труд и социјална политика;
11. Министерство за локална самоуправа;
12. Министерство за култура;
13. Министерство за информатичко општество и
администрација;
14. Министерство за транспорт и врски;
15. Министерство за животна средина и просторно
планирање;
16. Генерален секретаријат на Влада на Република
Македонија;
17. Служба за општи и заеднички работи;
18. Секретаријат за Европски прашања;
19. Секретаријат за спроведување на Рамковен договор;
20. Секретаријат за законодавство.
Член 5
Начин на користење на ЕРДМС од страна
на органите
(1) Органите го користат ЕРДМС за електронско
архивирање, управување на документи и работни процеси за управување на документи во истите.
(2) ЕРДМС е централизиран систем, а техничките
предуслови за истиот ги обезбедува Министерство.
(3) До централизираниот систем пристапуваат корисниците од сите органи вклучени во истиот.
(4) Централната локација е физички централна и заедничка за сите органите и истата нуди безбедност на
ниво на корисник и органот, односно секој има пристап
исклучиво до документите за кои е овластен да ги гледа.
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(5) Администрирањето на системот ќе се одвива централизирано од страна на Министерство, и децентрализирано од страна на администраторите од секој орган.
(6) По исклучок од ставот 1 на овој член, врз основа
на поднесено барање од страна на Министерството, ќе
се овозможи престанување на користење на ЕРДМС,
по претходно одобрение од страна на Владата на Република Македонија.
(7) Барањето се поднесува истовремено до Министерството и Владата на Република Македонија.
(8) Органот го информира Министерството за секоја планирана промена во постапката која се спроведува
преку ЕРДМС.
(9) Органот обезбедува сигурен и стабилен линк,
како и минимални потребни хардверски и софтверски
ресурси за пристапување и користење на ЕРДМС.
Член 6
Архивирањето на документите, согласно Законот за
архивска граѓа го вршат вработените, согласно актите
за внатрешна организација и систематизација на работните места.
Член 7
Начин на управување со процесите
(1) Администраторите на Министерство го администрираат централниот систем и процесите за сите
органи.
(2) Надлежен за администрирање на корисниците е
самиот орган.
Член 8
Начин на одржување на ЕРДМС
(1) Одржувањето и функционирањето на техничка
опрема (сервери и други хардверски уреди, комуникациска опрема), мрежи и бази на податоци, се врши од
страна на Министерството.
(2) Органите определуваат администратори и обезбедуваат соодветна организациска и кадровска структура за функционирање на ЕРДМС.
Член 9
Начинот на доставување барања и одговори по
барањата за развивање и имплементација на
нови процеси во ЕРДМС
(1) Органите кои се вклучени во системот, можат да
побараат развивање на нов процес во ЕРДМС системот
Documentum.
(2) Барањето за нов процес се поднесува во официјална хартиена или електронска форма (потпишано од
страна на определени лица во институцијата) до Министерство.
(3) Утврдувањето на формата и содржината на барањето за развивање на нов процес, се врши согласно
насоките донесени од страна на Министерството.
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(4) Органот доколку има потреба од развивање на
повеќе процеси кои би биле користени во повеќе организациони единици подготвува план и динамика за
развој на процеси.
(5) Процесите ќе се реализираат согласно планот и
ќе се имплементираат по претходно утврдена динамика
на квартално ниво.
III. Безбедност и заштита на ЕРДМС
Член 10
Безбедност на ЕРДМС
(1) Примарните сервери на кои се инсталирани софтверските програми, базата на податоци за ЕРДМС,
физички се лоцирани, хостирани и администрирани од
страна на Министерството.
(2) Физички пристап до просторијата во која се сместени серверите имаат само овластени лица од министерот за информатичко општество.
(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до
просторијата и податоците зачувани на серверите, тогаш тоа лице треба да биде придружувано и надгледувано од овластено лице од став 2 на овој член.
(4) Просторијата во која се инсталирани серверите
се заштитува од ризиците во опкружувањето преку
примена на мерки и контроли со кои се намалува ризикот од потенцијални закани, вклучувајќи кражба, пожар, експлозии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски
влијанија, пречки во снабдувањето со електрична енергија и електромагнетно зрачење.
(5) Од страна на органите корисници на ЕРДМС, се
воспоставуваат и применуваат организациски и технички мерки за физичка безбедност на локалната техничка опрема, мрежи.
Член 11
Заштита на серверите и софтверската
програма
(Серверите и софтверската програма се заштитуваат преку:
- огнени ѕидови (firewall) за заштита на внатрешните сегменти од надворешен пристап, кои се конфигурирани за да оневозможат пристап и протокол кој не е потребен за функционирање на ЕРДМС,
- вграден безбедносен серверски сертификат за заштита на електронската комуникација и
- систем за заштита од штетни софтверски програми, кој редовно се ажурира со најновите дефиниции на
штетни софтверски програми и кој врши проверка заради откривање и оневозможување на дејствување на
штетни софтверски програми при секој прием на податоци во ЕРДМС.
Член 12
Резервна копија на податоците
(1) Резервната копија (back up) на податоците складирани на серверите се чува во просторија која се наоѓа надвор од објектот во кој се сместени серверите.

3 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 27 - Стр. 5

(2) Резервните копии се физички и криптографски
заштитени заради оневозможување на каква било модификација.
(3) Резервното копирање на податоците се врши секој работен ден, на крајот од работната седмица и секој
последен работен ден во месецот.
(4) Заради вршење на резервно копирање од страна
на Министерството се обезбедува уред и доволен број
на медиуми за правење резервни копии согласно план
за управување со копиите.

- доделува референтен број на секое поднесено барање, според кој се идентификува предметот во системот, и
- го потврдува успешниот прием на документот и пораката разменета помеѓу органите, при што се наведува
точното време на прием и се испраќа автоматски генерирана порака до регистрираната електронска адреса.

IV. Регистрација во ЕРДМС

Член 17
Поднесувањето и размената на податоците
и документите во хартиена форма

Член 13
Регистрација на органите
(1) Од страна на Министерството се регистрираат
органите во ЕРДМС, односно им се доделува корисничко име и лозинка на администраторите, кои се определени од одговорното лице на органот.
(2) Администраторот ги определува корисничките
имиња и лозинките на корисниците на ЕРДМС.
Член 14
База на постоечки процеси
(1) Од страна на Министерството се чува и одржува
база на веќе постоечки процеси од органи.
(2) Базата ги содржи следните елементи:
- Назив на процес
- Назив и извршители (функција) на секој од чекорите за секој од процесите процес
- Анализа на процесот која се состои од: детален
текстуален опис на процесот; графички приказ на процесот во форма на дијаграм; обрасци/формулари за
процесот.
(3) Анализата на процесите ја подготвува институцијата за која се развива и имплементира процесот.
Член 15
Користење и менување на корисничкото
име и лозинката
(1) Корисникот на ЕРДМС го користи корисничкото име и лозинката при најава, односно пристап во системот.
(2) Корисникот на ЕРДМС системот може да го менува корисничкото име и лозинката по претходна согласност на Министерството, односно органот каде истиот е вработен.
(3) Од страна на Министерството се утврдуваат и
на јавниот дел од веб-локацијата се објавуваат условите за регистрација и правилата за користење на ЕРДМС
од страна на органите, вклучително и техничките процедури за креирање и управување со корисничко име и
лозинка системот.
Член 16
Дејствија во постапката кои автоматски
ги презема ЕРДМС
(1) Софтверската програма автоматски:
- го евидентира корисникот и времето во кое го
презел дејствието,

V. Поднесување, размена на податоци, чување на
документи и корисничка поддршка на ЕРДМС

(1) Во случај на подолготраен технички проблем и
прекин во функционирањето на ЕРДМС, поднесувањето и размената на податоците и документите се извршуваат во хартиена форма.
(2) По повторното воспоставување на функционалноста на ЕРДМС од страна на органот поднесените и
разменетите податоци и преземените дејствија во хартиена форма се внесуваат и обработуваат во системот.
Член 18
Извештаи и чување на документи
(1) Од страна на органот преку софтверската програма се печатат автоматски генерирани дневни извештаи во кои се содржат основни податоци што се потребни за евиденција на предметот во деловодникот кој
се води од страна на писарниците.
(2) Целокупната документација поднесена, размената или внесена преку ЕРДМС се зачувува во електронска форма. Документите зачувани во ЕРДМС се даваат
на увид на определени лица заради инспекциски надзор, ревизија или други, со закон, определени дејствија
на определени лица и органи.
(3) За документите и податоците кои се примени или
разменети во хартиена форма, како и при обработката на
податоците и преземањето на дејствијата преку ЕРДМС,
од страна на органот соодветно и до мера до која е применливо за информационен систем се применуваат прописите за деловодно и архивско работење.
Член 19
Корисничка поддршка
(1) Корисничка поддршка за администраторите се
обезбедува од страна на Министерството.
(2) Администраторот или лицата определени од одговорното лице на органот, обезбедуваат корисничка
поддршка за корисниците на ЕРДМС од органот како и
за оние корисници кои поднесуваат барање до тој орган.
VI. Преодни и завршни одредби
Член 20
(1) Од страна на Министерството се воспоставува
ЕРДМС – ХЕЛП ДЕСК за пријавување проблеми, поставување на прашања и доставување на барања за
промена во ЕРДМС, согласно насоките донесени од
страна на Министерството.
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(2) Од страна на органите корисници на ЕРДМС ќе
се донесат насоки со кои ќе се утврди оперативното работење со ЕРДМС во рамките на органот, најдоцна до
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.
Член 21
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се отпочне да се применува од 1
април 2011 година.
Бр. 51-1140/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

665.
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 22.02.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ
ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА СИРОВА ВОДА
ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ОД ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“
КОН КОРИСНИЦИТЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот
за висината на цената на сирова вода за водоснабдување од ЈП ХС „Злетовица“ кон корисниците бр.0201288/1 од 21.2.2011 година, донесен од Управниот одбор
на Јавното претпријатие.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-42/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

666.
Врз основа на член 18 од Законот за основање на
Агенцијата за енергетика на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот
за работа на Агенцијата за енергетика на Република
Македонија за 2010 година, бр.02-65/1 од 21.1.2011 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за
енергетика на Република Македонија.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-432/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

667.
Врз основа на член 102, став 2 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр.
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 50/2010 и 171/2010), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 1.3.2011 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО ГО НАПЛАТУВА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА ЗА 2011 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
висината на надоместокот што го наплатува Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија од пензиските друштва за 2011 година бр.02-384/1 од
21.1.2011 година, донесена од Управниот одбор на
Фондот на седницата одржана на 21.1.2011 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-532/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

668.
Врз основа на член 55, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движните ствари – три компјутерски системи составени од елементите: Start Chipset Intel 945,
Memory DDR2, Graphic slot PCle x16, Lan 10/100, Intel
Celeron D420 1.60G 512k 800 MHz LGA775, SATA, со
следните регистарски броеви:
-SC 100500566D
-SC 100500514D
-SC 100500543D
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Градот Скопје за
потребите на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи – Центарот за лица – жртви на трговија со луѓе.
Член 3
Министерот за внатрешни работи склучува договор
со градоначалникот на Градот Скопје со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1
на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-625/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

669.
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2011 ГОДИНА
НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма за 2011 година на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје, бр.02-92/3 од 28.1.2011 година,
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие,
на седницата одржана на 28.1.011 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-639/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

670.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(,,Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Се запишува право на сопственост на недвижни
ствари:
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за
КО Радожда, катастарска култура и класа ЗПЗ1 во површина од 491 мкв;
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- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за
КО Радожда, катастарска култура и класа ЗПЗ2 во површина од 66 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за
КО Радожда, катастарска култура и класа ЗПЗЗ во површина од 9 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за
КО Радожда, катастарска култура и класа ЗПЗ4 во површина од 9 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за
КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 423 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за
КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 1/К1/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 423 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за
КО Радожда, број на зграда 2 намена на зграда ПО број
на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел
од зграда ПП во површина од 53 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за
КО Радожда, број на зграда 3 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 9 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за
КО Радожда, број на зграда 4 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 9 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2579/2 за
КО Радожда, катастарска култура и класа ЗПЗ1 во површина од 19 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2579/2 за
КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда ПО број
на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел
од зграда ПП во површина од 13 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2719 за
КО Радожда, катастарска култура и класа ЗПЗ1 во површина од 47 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2719 за
КО Радожда, катастарска култура и класа ЗПЗ2 во површина од 20 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2719 за
КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 17 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2719 за
КО Радожда, број на зграда 2 намена на зграда ПО број
на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел
од зграда ПП во површина од 14 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за
КО Радожда, катастарска култура и класа ЗПЗ1 во површина од 203 мкв;
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- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за
КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 68 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за
КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 2/приз/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 34 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за
КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 3/приз/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 18 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за
КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 4/приз/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 19 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за
КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 5/приз/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 8 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за
КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 6/приз/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 28 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.3411 за
КО Радожда, катастарска култура и класа пат во површина од 27318 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.3411 за
КО Радожда, катастарска култура и класа ЗПЗ1 во површина од 9 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.3411 за
КО Радожда, катастарска култура и класа ЗПЗ2 во површина од 9 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.3411 за
КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 9 мкв;
- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.3411 за
КО Радожда, број на зграда 2 намена на зграда Б4 број
на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел
од зграда ДП во површина од 9 мкв;
во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-668/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3 март 2011

671.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
дел од недвижна ствар-земјиште што претставува дел
од КП. бр. 1/1, со површина од 33.507,16 м², нов
КП.бр. 1/2, запишано во ИЛ бр.843 за КО – Мралино,
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење, без надоместок, на Дирекцијата за
заштита и спасување.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за
одбрана и Дирекцијата за заштита и спасување, во рок
од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-745/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

672.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му се
даваат на трајно користење без надомест недвижни
ствари – деловни простории со вкупна површина од
648 м2, кои се наоѓаат во Скопје на ул. Руди Чаевац
број 8, запишани во ИЛ бр. 50931, КП 755 дел 14, КО
Кисела Вода 2, сопственост на Република Македонија.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 51-754/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Бр.51-838/1
22 февруари 2011 година
Скопје

673.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

675.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНA
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му
престанува користењето на недвижна ствар и тоа:
- земјиште со површина од 29989 м2, лоцирано на
Катастарска парцела бр. 3501/4, Катастарска Општина
Дебар – поединеч, евидентирано во Имотен лист бр.
205, викано место Плитка Тепсија, сопственост на Република Македонија.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за култура бр. 07-286/3 од 10.2.2011
година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 51-755/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Бр. 51-941/1
22 февруари 2011 година
Скопје

674.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

676.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.2.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАБИНЕТОТ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука,
на Дирекцијата за радијациона сигурност бр.07-193/1
од 27.1.2011 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија бр.07-287/3 од 10.2.2011 година.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-942/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

677.
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за располагање со стварите на државните органи („Службен
весник на Република Македонија“ бр.8/2005 и
150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНА СТВАР – КП.БР.12092/1 КО.ЦЕНТАР 1 НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ НА 148/11471 (ИДЕАЛЕН ДЕЛ)
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за внатрешни
работи му престанува правото на користење на недвижната ствар – КП.бр.12092/1 КО Центар 1, евидентирано во Имотен лист број 55326 за КО. Центар 1.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-986/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

678.
Врз основа на член 17 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
недвижни ствари, кои се наоѓаат во - Касарната ,,Стеван Наумов – Стив“ во Битола, на КП бр. 17595/1, запишани во ИЛ бр. 26860 за КО Битола, викано место
Хераклеа, сопственост на Република Македонија и тоа:
- објект бр.14 (по старо бр.9) со вкупна површина
од 319м2;
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- објект бр.49 (по старо бр.3)со вкупна површина од
2.608м2;
- објект бр.50 (по старо бр.4) со вкупна површина
од 1.440м2;
- објект бр.51 (по старо бр.95)со вкупна површина
од 1.317м2;
- објект бр.52 (по старо бр.94)со вкупна површина
од 1.326м2 и
- објект бр.53 (по старо бр.93)со вкупна површина
од 1.326м2.
Член 2
Недвижните ствари, од член 1 од оваа одлука се даваат на користење без надомест на општина Битола.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
одбрана и општина Битола во рок од 30 дена од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-997/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

679.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005
и 150/2007), Владата на Република Македонија на седница одржана на 1.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му
престанува користењето на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија и тоа:
- земјиште лоцирано на КП број 875/4 КО Кисела
Вода 2 со површина 443м2 евидентирано во Имотен
лист број 49943 КО Кисела Вода 2;
- земјиште лоцирано на КП број 875/3 КО Кисела
Вода 2 со површина од 2987/3230 идеален дел евидентирано во Имотен лист број 42976 КО Кисела Вода 2;
- земјиште лоцирано на КП број 876/2 КО Кисела
Вода 2 со површина од 445/1655 идеален дел евидентирано во Имотен лист број 42976 КО Кисела Вода 2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-1040/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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680.
Врз основа на член 92 став 2 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/08 и 158/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе

682.
Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот
за користење и располагање со стварите на државните
органи („Службен весник на Република Македонија”
бр.8/05 и 150/2007) Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ОД СТРАНА НА
ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И
ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР – АВИОН „ЗЛИН“
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот
за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети
и трговски друштва за геодетски работи, донесен од
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-1180/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

681.
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 22.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР – ЗЕМЈИШТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за внатрешни
работи му престанува користењето на недвижна ствар
– земјиште, сопственост на Република Македонија што
претставува КП бр.578/2 во површина од 580 м2 запишана во Имотен лист број 2990 КО Лабуниште.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-1210/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Член 1
Со оваа одлука на Агенцијата за цивилно воздухопловство и престанува користењето на движна ствар,
авион од типот “Злин 142 Л” со регистарска ознака Z3
– DCТ и сериски број 0767, сопственост на Република
Македонија.
Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
трајно користење без надоместок на Министерството
за одбрана.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство со
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување
во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-1220/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

683.
Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот
за користење и располагање со стварите на државните
органи („Службен весник на Република Македонија”
бр.8/05 и 150/2007) Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР – АВИОН „ЗЛИН“
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација „М-НАВ“АД му престанува користење на движна ствар, авион од типот
“Злин 242 Л”, со регистарска ознака DCU и сериски
број 0776, во сопственост на Република Македонија.

Стр. 12 - Бр. 27

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
трајно користење без надоместок на Министерството
за одбрана.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација „М-НАВ“АД, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување
во „Службен весник на Република Македонија.
Бр. 51-1220/2
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

684.
Врз основа на член 14, став 1 од Законот за стоковни резерви („Службен весник на Република Македонија” бр.84/08 и 77/09) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА МЕРКАНТИЛНА ПЧЕНИЦА ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ
Член 1
Во Одлуката за продажба на меркантилна пченица
од стоковните резерви („Службен весник на Република
Македонија” бр.25/11) во членот 1 бројот: „25.000“ се
заменува со бројот: „40.000“.

3 март 2011

685.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр8/2005
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на
недвижностите бр. 51-5860/1 од 19 октомври 2010 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.141/2010) во член 1 во ставот 2 по зборовите „во
Скопје на улица Братфорска бр. 1 на КП 6085“, се додаваат зборовите „КО Карпош“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Бр. 51-5860/1-2010
22 февруари 2011 година
Скопје

686.
Врз основа на член 19 од Законот за основање Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ
ТЕХНОЛОГИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 2
Во членот 2 износот: „17,50“ се заменува со износот: „15,50“, а износот: „18,375“ се заменува со износот: „16,275“.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на
Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија бр.01-01/2 од 14.12.2010 година,
донесен од Управниот одбор на оваа агенција, на седницата, одржана на 14.12.2010 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1381/1
1 март 2011 година
Скопје

Бр. 51-8089/1-10
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 27 - Стр. 13

687.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10 и 17/11), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 1.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА
1. Со ова одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни
установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за
информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2011/2012 година, и тоа:
1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  Скопје

Стр. 14 - Бр. 27

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3 март 2011

3 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 27 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 27

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3 март 2011

3 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 27 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 27

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3 март 2011

3 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 27 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 27

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3 март 2011

3 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 27 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 27

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3 март 2011

3 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 27 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 27

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3 март 2011

3 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 27 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 27

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3 март 2011

3 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 27 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 27

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3 март 2011

2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот
за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), кои се запишуваат во посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 на оваа
одлука (без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на
студенти на ниво на студиска програма.
3. Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1396/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

688.
Врз основа на член 110 став 5 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10 и
17/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО,
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП И
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД
ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА
1. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студенти припадници на заедниците кои не се
мнозинство во Република Македонија, високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2011/2012 година,
дополнително ќе се запишат студенти припадници на
овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од
вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година на ниво на факултет. При тоа, во рамките на овој
процент, соодветно да бидат застапени припадниците
на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република
Македонија.
2. На високообразовните установи во состав на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и на Универзитетот за
информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид каде постојат студиски програми кои се
застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.
Процентот на студентите припадници на овие заедници заедно во државната и во дополнителната квота,
треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.
3. Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-1397/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Бр. 27 - Стр. 29

689.
Врз основа на член 57, став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2011 ГОДИНА
I
Средствата за здравствена заштита на животните од
заразни болести во 2011 година се утврдуваат во износ
од 181.500.000,00 денари и тоа од следните извори:
во денари
1.

Средства од Буџетот на Република Македонија, Програма 2,
Подпрограма 46, ставка 464

181.500.000,00

II
Средствата за здравствена заштита на животните од
заразни болести во 2011 година, во целост ќе бидат
искористени за плаќање на заостанатите обврски за
здравствена заштита на животните од претходните години.
-

Заостанати обврски од претходните години

181.500.000,00

III
Активностите за здравствена заштита на животните
од заразни болести во 2011 година ги опфаќаат следните ставки:

IV
Средствата од дел III точка 1, подточка 1.1 на оваа
програма во износ од 7.000.000 денари, ќе се користат за:
-

-

Вакцинација и сузбивање на Класичната чума кај свињите вклучувајќи ја
и вонредната вакцинација при појава
на заразата
Дијагностичко испитување на Класичната чума кај свињите

6.000.000,00
1.000.000,00

Стр. 30 - Бр. 27

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

V
Средствата од дел III точка 1, подточка 1.2 на оваа
програма во износ од 500.000 денари, ќе се користи за:
-

Мониторинг на присуство на Авијарна
инфлуенца кај домашна и дива живина

-

Дијагностичко испитување на Њукастелска болест
Дијагностичко испитување на други
заразни болести

-

3 март 2011

XI
Средствата од дел III точка 1, подточка 1.8 од оваа
програма во износ од 43.000.000 денари, ќе се користат за:

400.000,00
50.000,00
50.000,00

VI
Средствата од дел III точка 1, подточка 1.3 на оваа
програма во износ од 50.000 денари, ќе се користат за:
-

Вакцинација на копитарите против
Антракс

50.000,00

VII
Средствата од дел III точка 1, подточка 1.4 од оваа
програма во износ од 1.000.000 денари, ќе се користат за:
-

Дијагностичко испитување на Американска чума на пчелно легло
Дијагностичко испитување на други
заразни и паразитските болести кај
пчели

700.000,00
300.000,00

VIII
Средствата од дел III точка 1, подточка 1.5 од оваа
програма во износ од 4.050.000 денари, ќе се користат за:
-

Дијагностичко испитување на Беснило
Дијагностичко испитување на Класична чума кај свињите
Надомест за застрелани диви животни за мониторинг на заразни болести

Дијагностичко испитување на Беснило

600.000,00
450.000,00

100.000,00

X
Средствата од дел III точка 1, подточка 1.7 од оваа
програма во износ од 52.000.000 денари, ќе се користат за:
-

-

Земање, пакување и испраќање
на материјал за лабораториско
испитување на Бруцелозата кај
овците и козите
Дијагностичко испитување на
Бруцелозата кај овците и козите
Вакцинација против Бруцелоза
кај овците и козите
Превентивна вакцинација против
Антракс
Дијагностичко испитување на
Скрепи

-

19.500.000,00
17.500.000,00
14.000.000,00
500.000,00
500.000,00

Надомест за заклани/еутаназирани заболени животни заради сузбивање на заразни болести
Транспорт до објектот за колење/место за нештетно отстранување, трошоци за колење

22.000.000,00
1.500.000,00

XIII
Средствата од дел III точка 1, подточка 1.10 од оваа
програма во износ од 3.000.000 денари, ќе се користат за:
-

3.000.000,00

IX
Средствата од дел III точка 1, подточка 1.6 од оваа
програма во износ од 100.000 денари, ќе се користат за:
-

XII
Средствата од дел III точка 1, подточка 1.9 од оваа
програма во износ од 23.500.000 денари , ќе се
користат за:

Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и дератизација при сузбивање на заразни болести

3.000.000,00

XIV
Средствата од дел III точка 1, подточка 1.11 од оваа
програма во износ од 1.000.000 денари, ќе се користат
за:
-

Трошоци за спроведување превентивни мерки за заштита од заразни болести кои не се предмет
на Годишната наредба

1.000.000,00

XV
Средствата од дел III точка 1, подточка 1.12 од оваа
програма во износ од 500.000 денари, ќе се користат за:
-

Трошоци за набавка на реагенси
за дијагностика на болест

500.000,00

XVI
Средствата од дел III точка 2, од оваа програма во
износ од 9.300.000 денари, ќе се користат за:
-

Идентификација и обележување
на говеда
Идентификација и обележување
на мали преживари
Идентификација и обележување
на свињи

3.800.000,00
4.500.000,00
1.000.000,00

3 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 27 - Стр. 31

XVII
Средствата за извршување на активностите од
деловите IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV и XVI ќе бидат исплатени од Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните
од Буџетот на Република Македонија во 2012 година.
XVIII
Средствата од дел IV алинеја 1, дел VI алинеја 1,
дел X алинеја 1, 3 и 4, дел XI алинеја 1, 3 и 5, дел XIII
алинеја 1 и дел XVI алинеја 1, 2 и 3, на оваа програма
ќе се исплатуваат по склучен договор меѓу министерот
за земјоделство, шумарство и водостопанство и ветеринарните друштва во епизоотиолошките единици.
Средствата од дел V алинеја 1, 2 и 3, дел VII
алинеја 1 и 2, дел VIII алинеја 1 и 2, дел IX алинеја 1,
дел X алинеја 2 и 5, дел XI алинеја 2, 4 и 5 ќе се исплатуваат по склучен договор меѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и Факултетот за
ветеринарна медицина-Скопје.
Останатите средства од оваа програма ќе се исплатуваат на правно или физичко лице кои ги исполнува
условите пропишани со Законот за ветеринарното
здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2007) по склучување на договор меѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и
правното или физичко лице и врз основа на Законот за
организација и работа на органите за државна управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000) по донесено решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
XIX
Приоритет во спроведување на мерките на оваа
програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја доколку се појават заразни болести во поголем обем.
XX
За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.
Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е
извршена во поголем обем, пренамена на средствата
може да врши министерот за земјоделство, шумарство
и водостопанство во рамките на вкупно предвидените
средства по оваа програма.
XXI
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-806/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

690.
Врз основа на член 70 став 5 и 7 од Законот за безбедност на храна („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/2010), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТ
НА ХРАНАТА ЗА 2011 ГОДИНА
I
Програмата за мониторинг на безбедноста на храната во 2011 година ги опфаќа следните ставки:

II
Средствата од дел I точка 1 на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за:

III
Средствата од дел I точка 2 на оваа програма во
износ од 10.000.000,00 денари, ќе се користат за:

IV
Средствата од дел I точка 3 на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за:

V
Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во износ од 2.000.000,00 денари, ќе се користат за:

VI
Средствата за извршување на активностите од деловите II, III, IV и V, ќе бидат исплатени од Програмата
за мониторинг на безбедноста на храната од Буџетот на
Република Македонија во 2012 година.
VII
За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.
Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е
извршена во поголем обем, пренамена на средствата
може да врши Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство во рамките на вкупно предвидените средства по оваа програма.
VIII
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“
Бр. 51-807/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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691.
Врз основа на член 57, став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе
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V
Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во
износ од 3.000.000,00 денари, ќе се користат за:

ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2011 ГОДИНА
I
Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2011
година се утврдуваат во износ од 8.500.000,00 денари и
тоа од следните извори:
во денари
1. Средства од Буџетот на Република
Македонија, Програма 2, Подпрограма 46, ставка 464
8.500.000,00
II
Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2011
година, во целост ќе бидат искористени за плаќање на
заостанатите обврски по активностите за ветеринарно
јавно здравство од претходната година:
Заостанати обврски од претходната година

8.500.000,00

III
Активностите за ветеринарно јавно здравство во
2011 година ги опфаќаат следните ставки:

VI
Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во
износ од 2.250.000,00 денари, ќе се користат за:

VII
Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во
износ од 1.000.000,00 денари, ќе се користат за:
- Мониторинг на безбедноста и хигиенската исправност на храната за животни и други производи за исхрана на животните

1.000.000,00

VIII
Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во
износ од 2.250.000,00 денари, ќе се користат за:
- Мониторинг на исполнување на критериумите за микробиолошка исправност на производите и нуспроизводите
од животинско потекло при увоз

2.250.000,00

IX
Средствата од дел III точка 6 на оваа програма во
износ од 2.000.000,00 денари, ќе се користат за:
- Мониторинг на критериумите за сирово млеко кај молзните грла чие млеко
се користи за исхрана на луѓето

2.000.000,00

X
Средствата од дел III точка 7 на оваа програма во
износ од 500.000,00 денари, ќе се користат за:
IV
Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во
износ од 20.000.000,00 денари, ќе се користат за:

- трошоци за изработка и воспоставување стандардни процедури за евалуација
и следење на несаканите дејства кај
ВМП и изработка и одржување на веб
страна на Центарот за несакани дејства

500.000,00

XI
Средствата за извршување на активностите од деловите IV, V, VI, VII, VIII, IX и X, ќе бидат исплатени од
Програмата за користење на средства за ветеринарно
јавно здравство од Буџетот на Република Македонија
во 2012 година.
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XII
Приоритет во спроведување на мерките на оваа
програма ќе имаат активности за следење и откривање
на присуството на резидуи во сировините и производите од животинско потекло и следење и откривање на
салмнолеозата и други зоонтски агенски кај животните
и храната од животинско потекло.
XIII
За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.
Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е
извршена во поголем обем, пренамена на средствата
може да врши директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство во рамките на вкупно предвидените средства по оваа програма.
XIV
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-808/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

692.
Врз основа на член 26, став 5 од Законот за железнички систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2010), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 1. 3.2011 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2011 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/2011), во точката 1
по зборовите “на ставката“, се додава бројот „482“.
2. Во точката 2 воведната реченица се менува и гласи:
„Средствата од точка 1 на оваа програма, ставка
489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации, ќе се користат за следните намени:“
Во текстот на потточката 2 зборовите „Инвестиционо одржување на горен строј“ се заменуваат со зборовите „Одржување на горен строј“.
Потточките „7“ и „8“ се бришат.
3. По потточката „2“ се додава нова точка 2-а која
гласи:
„Средствата од точка 1 на оваа програма ставка
482-Други градежни објекти, ќе се користат за следните намени:
1. Исплата на неизмирени обврски по Годишен
план за изработка на проектна документација за Коридор 8 за 2010 година
8.958.000,00 денари
Средствата од оваа точка се наменети за исплата на
побарувања согласно Годишниот план за изработка на
проектна документација за Коридор 8 за 2010 година.
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2. Припрема на тендерска документација за изработка на основен проект за делницата од Кичево до граница со Република Албанија 100.000,00 денари.
Средствата ќе бидат наменети за изработка на тендерска документација за основен проект на траса и
идејни проекти на мостови и тунели за делницата од
Кичево до граница со Република Албанија.“
4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-883/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

693.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ 6р.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 1.3.2011 година, издаде
ЛИЦЕНЦА
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“
1. Лиценца за постојано приредување на посебна
игра на среќа "Обложување на спортски натпревари" се
издава на Трговското друштво за производство, трговија, услуги и угостителство "КСЕ&БДВ БЕТ" Д00
увоз-извоз Охрид, за време од 3 (три) години.
2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Обложување на спортски натпревари" ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на бул.“Македонски
Просветители" бр.1 во Охрид.
3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во
денарска противвредност по среден курс на Народна
банка на Република Македонија што се применува на
денот на уплатата и тоа:
- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на
Лиценцата и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност
по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и
банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.
4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
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5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата
од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.
6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.
7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 51-1383/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

694.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2011 година, објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2011,
направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2011 ГОДИНА
Во Дел XI став 2 и во Дел XII став 1 наместо римскиот број „ IX“ треба да стои римскиот број „VIII“.
Бр. 51-205/2
22 февруари 2011 година
Од Владата на Република
Скопје
Македонија
__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

695.
Врз основа на член 24 став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ ЗА УПИС И БРИШЕЊЕ ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА НА СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ
ПАРТНЕРИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за упис и
бришење од евиденцијата на социјални и економски
партнери и потребната документација.
Член 2
Барање за упис во евиденцијата на социјални и економски партнери се поднесува на образец даден во
прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
За упис во евиденцијата од член 2 на овој правилник социјалните и економските партнери кон барањето
ја поднесуваат следната документација:
1.Тековна состојба од Централен Регистар на Република Македонија не постара од 1 месец;
2. Актот за основање
3. Статут
4. Програма за работа.
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Член 4
За упис во евиденцијата од член 2 на овој правилник економските партнери покрај документацијата од
член 3 на овој правилник, кон барањето поднесуваат
документација дека се исполнети дополнителните услови од член 24 став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој и тоа во зависност од видот на економскиот партнер за:
А) Здруженија на земјоделски производители:
- список на членови на Здружението со име и презиме/Назив, ЕМБГ/ЕМБС, улица, број и место на живеење/седиште на членовите заверен со потпис и печат на
одговорното лице на здружението;
Б) Здруженија на преработувачи или трговци со
земјоделски производи:
- список на правни лица кои имаат пристапница во
здружението со Назив, ЕМБС, улица, број и седиште
на членовите заверен со потпис и печат на одговорното
лице или
- документ за регистрирана приоритетна дејност на
правните лица членови на Здружението издаден од трговскиот регистар;
В) Задруги и задружни сојузи од областа на земјоделското производство:
- доказ за годишен приход од продажба на земјоделски производи издаден од Управа за јавни приходи
или извод од сметка за остварениот приход во претходната година од годината на упис
- список на правни лица кои имаат пристапница во
задругата или задружниот сојуз со Назив, ЕМБС, улица, број и седиште на членовите заверен со потпис и
печат на одговорното лице и
Г) Групации во рамките на стопанските комори од
областа на земјоделството:
- список на правни лица кои имаат пристапница во
стопанската комора со назив, ЕМБС, улица, број и седиште на членовите заверен со потпис и печат на одговорното лице;
- документ за регистрирана дејност на правните лица членови на Групацијата издаден од трговскиот регистар.
Член 5
Запишаните субјекти во евиденцијата на социјални
и економски партнери секоја промена на адресата, седиштето, претежната дејност и другите податоци врз
основа на кои е запишан во евиденцијата треба да ги
пријави до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 10 дена од настанатите
промени.
Член 6
Доколку запишаните социјални и економски партнери се неосновано запишани или престанат да ги исполнуваат условите од член 24 од Законот за земјоделство и рурален развој, истите се бришат од евиденцијата на социјалните и економски партнери.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1037/3
21 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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696.
Врз основа на член 22 став (9) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА ПОТСЕКТОРСКИТЕ ПОСТОЈАНИ ГРУПИ И НА ОПЕРАТИВНАТА
ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишната програма за работа на потсекторските постојани групи и оперативната програма за техничка поддршка.
Член 2
Годишната програма за работа на потсекторската постојана група за уредување на земјоделските пазари
се содржи од:
-Вовед
-Мисија
-Визија
-Специфичност на обврски
-Задачи со цели
-Распоред на цели по приоритет и по активности
-Осврт на постигнатите резултати од минатата година
-процена на биланси на понуда и побарувачка по земјоделски производи
-процена на обсег на откупни цени по земјоделски производи.
Формата и содржината на годишната програма од ставот 1 на овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Формата и содржината на оперативната програма за техничка поддршка е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1037/4
21 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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697.
Врз основа на 77 став (4), член 81 став (3), член 84
став (3), член 85 став (4), член 86 став (4), член 87 став
(3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3)
од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник
на Република Македонија” бр.113/2007), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД
КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО
ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА
ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА
И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛO (∗)
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и
транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло, како и начинот и
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз
и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло („Службен весник
на Република Македонија” бр. 53/2010, 86/2010 и
144/2010), во членот 2 по точката 39) се додаваат четири нови точки 40, 41, 42 и 43 кои гласат:
„40) „аквакултура“ е одгледување или култивација
на водни организми со примена на техники за зголемување на производството на овие организми надвор од
природниот капацитет на животната средина и кога организмите остануваат сопственост на едно или повеќе
физички или правни лица преку фазите на одгледување
или култивација, до фазата на собирање или вклучувајќи ја и таа фаза;
(∗)
Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на
Комисијата (ЕУ) бр. 2010/955/ЕУ од 22 октомври 2010 година за
изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 798/2008 во однос на
употребата на вакцини против Њукастелска болест (32010R0955);
Одлука на Комисијата бр. 2010/725/ЕУ од 26 ноември 2010
година за изменување на Анекс I на Одлуката бр. 2006/766/ЕК за
земјата Чиле во листатa на трети земји, одобрени за увоз на живи,
разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели,
ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе
(32010D0725); Одлука на Комисијата бр. 2010/776/ЕУ од 15
декември 2010 година за изменување на Одлуката бр. 2004/211/ЕК
за промена во однос на Бразил, Кувајт и Сирија во листата на трети
земји и делови од трети земји од кои внесот на живи еквиди и
нивно семе, јајце клетки и ембриони е одобрен во Европската
Унија (32010D0776); Регулатива на Комисијата бр. 1143/2010/ЕУ
од 7 декември 2010 година за изменување на Регулативата (ЕК) бр.
1251/2008 за периодот на примена на привремените одредби за
одредени украсни водни животни наменети за затворени објекти за
украсни водни животни (32010R1143).
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41) „животни од аквакултура“ се сите водни животни во сите животни фази, вклучувајќи јајца и семе/гамети, одгледувани на фарма или регион за одгледување
мекотели, вклучувајќи ги и сите водни животни од дивината наменети за фарма или за регион за одгледување мекотели;
42) „водни животни“ се риби кои припаѓаат на супер-класата Agnatha и на класите Chondrichthyes и
Osteichthyes, мекотели кои припаѓаат на Phylum
Mollusca, черупкари кои припаѓаат на Subphylum
Crustacea; и
43) „производи од риба“ се сите животни од морски
или слатки води (со исклучок на живи бивалвни мекотели, живи иглокожи, живи туникати и живи морски
гастроподи, како и сите цицачи, рептили и жаби) без
оглед дали се диви или фармски одгледани и вклучително сите форми, делови и производи од такви животни кои се користат за исхрана на луѓето.”
Член 2
Членот 115 се менува и гласи:
„Член 115
Увоз на подготовки од месо
Увоз на подготовки од месо се врши доколку:
1) доаѓаат од трета земја или дел на трета земја дадени во Прилог VI Дел 4 од овој правилник за увоз на
месо од наведените видови, Прилог VI Дел 10 од овој
правилник за увоз на месо од живина и во Прилог VI
Дел 5 од овој правилник за увоз на месо од зајаци и
одгледуван дивеч;
2) се произведени во согласност со прописите во
Република Македонија од областа на ветеринарното
здравство за безбедност на храната и материјалите кои
доаѓаат во контакт со храната како што е наведено во
ветеринарно-здравствениот сертификат даден во Прилог VII Дел 7.1 од овој правилник;
3) доаѓаат од објекти кои имаат воведено програма
заснована на начелата за анализа на опасности и критични контролни точки (во понатамошниот текст:
НАССР) во согласност со прописите во Република Македонија од областа на ветеринарното јавно здравство; и
4) се длабоко замрзнати во објектот или објектите
за производство од каде потекнуваат на внатрешна
температура која не е повисока од –18°C.”
Член 3
Членот 122 се менува и гласи:
„Член 122
Увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски
гастроподи за исхрана на луѓе
(1) Увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и
морски гастроподи за исхрана на луѓе, се врши само од
земји кои се наоѓаат на листата дадена во Прилог VI
Дел 8А од овој правилник.
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(2) Пратките со живи бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе, треба да се придружени со ветеринарно-здравствен
сертификат согласно образецот даден во Прилог VII
Дел 9.4 од овој правилник.
(3) Пратките со разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе, треба да се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат согласно
образецот даден во Прилог VII Дел 9.3 од овој правилник.
(4) Одредбите од став (1) од овој член нема да се
применуваат за m.adductor од pectinidae освен за животни од аквакултура, на кои им се комплетно отстранети внатрешните органи и гонади.”
Член 4
Членот 123 се менува и гласи:
„Член 123
Увоз на производи од риба за исхрана на луѓе
(1) Увоз на производи од риба за исхрана на луѓе,
освен живи, разладени, замрзанти или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе, ќе се врши од земји кои се
наоѓаат на листата дадена во Прилог VI Дел 8Б од овој
правилник.
(2) Пратките со производи од риба од став (1) на
овој член, треба да се придружени со ветеринарноздравствен сертификат согласно обрасците дадени во
Прилог VII Дел 9.3 и Дел 9.5 од овој правилник.”
Член 5
Во членот 124 став (2) во точка 1) бројот „9.8” се
заменува со бројот „9”.
Член 6
Во членот 125 став (3) во точка 1) бројот „9.8” се
заменува со бројот „9”.
Член 7
Во членот 129 во став (3) бројот „9.8” се заменува
со бројот „9”.
Член 8
Во член 131 ставот (1) се менува и гласи:
„Увоз на желатин и сиров материјал за производство на желатин наменет за исхрана на луѓе се врши од
одобрени објекти согласно член 164 од овој правилник
и од трети земји и делови од трети земји наведени во
Прилог VI Дел 9Ѓ од овој правилник.”
Член 9
Во членот 148 по став (4) се додава нов став (5) кој
гласи:
„Ветеринарно-здравствените сертификати од Прилог VII Дел 18 за живина и јајца за ведење се со валидност од пет дена од денот на издавањето.”
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Член 10
Во членот 165-а по став (3) се додава нов став (4)
кој гласи:
„По исклучок од член 165 став (2) од овој правилник, сите обрасци на ветеринарно-здравствени сертификати за транзит и складирање (Т-S) од Прилог VII на
овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат со пристапувањето на Република Македонија во Европската
Унија.”
Член 11
(1) Во Прилогот VI Дел 2 се заменува со нов Дел 2, кој
е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
(2) Во Прилогот VI Деловите 8А, 8Б и 8В се заменуваат со нови Делови 8А, 8Б и 8В кои се дадени во
прилог и се составен дел на овој правилник.
(3) Во Прилогот VI Дел 10 се заменува со нов Дел
10, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 12
(1) Во Прилогот VII Дел 9.2, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за украсни водни животни наменети за затворени украсни објекти, се заменува
со нов образец, кој е даден во прилог и е составен дел
на овој правилник.
(2) Во Прилогот VII Дел 9.5, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за производи од бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи наменети за исхрана на луѓе, се заменува со нов
образец на ветеринарно-здравствен сертификат за производи од риба од Соединетите Американски Држави,
кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
(3) Во Прилогот VII Дел 18 образецот на ветеринарно здравствен сертификат „POU” се заменува со нов
образец „POU” кој е даден во прилог и е составен дел
на овој правилник.
(4) Во Прилогот VII Дел 18 образецот на ветеринарно здравствен сертификат „POU-MI/MSM” се заменува
со нов образец „POU-MI/MSM” кој е даден во прилог и
е составен дел на овој правилник.
Член 13
Прилогот XVIII се заменува со нов Прилог XVIII
кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 14
Прилогот XIX се заменува со нов Прилог XIX кој е
даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 15
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 11-365/1
7 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
698.
Врз основа на член 41 став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и
124/10), министерот за животна средина и просторно
планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, МЕТОДОЛОГИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИСПУШТАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА
ЗАГАДУВАЧИ∗
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината, методологијата и начинот на водење на Регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи.
Член 2
Регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи се води со цел обезбедување најлесен пристап на
јавноста до информациите, од областа на животната
средина кои се постојано достапни и ажурирани на Интернет страната на Министерството за животна средина и просторно планирање, како и преку други електронски средства.
Член 3
Одредени изрази во смисла на овој правилник го
имаат следното значење:
1. „надлежен орган” е Министерството за животна
средина и просторно планирање;
2. „дејност“ е процес или било која друга активност
наведена во Прилог 1 на овој правилник врз основа на
која доаѓа до испуштање и пренос на загадувачи во животната средина;
3. „обврзник за доставување на податоци“ е операторот на инсталацијата и одговорното лице кај операторот кој ги врши дејноститите од Прилог 1 од овој
правилник и/или било која друга дејност или активност
на постапување со отпад;
4. „постројка“ значи една или повеќе технолошка
единица на иста локација односно во иста инсталација
со коишто оперира истото физичко или правно лице;
5. „праг на испуштање“ е количина на испуштање
на загадувачите утврдени во Прилог 2 од овој правилник за кој се доставуваат податоци само во случај кога
прагот се преминува;
6. „капацитет“ е проектирана вредност на постројката која дава можност за спроведување на одредена
дејност од Прилог 1 од овој правилник;
7.„локација“ е географската местоположба на постројката;
8.„супстанција“ е секој хемиски елемент или негови
соединенија, со исклучок на радиоактивни супстанции;
9.„загадувачи“ е загадувачка материја и супстанција или група на супстанции што можат да бидат штетни
за животната средина или за здравјето на луѓето поради нивните својства и нивното внесување во животната
средина и се определени во Прилог 2 на овој правилник;
∗
Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ)
бр. 166/2006 на Европскиот парламент и на Советот од 18 јануари
2006 година за формирање на Европскиот регистар за испуштање
и пренесување на загадувачи и изменување на Директивата
91/689/ЕЕЗ и 96/61/ЕЗ, CELEX 32006R0166
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10„испуштање“ е секое внесување на загадувачи во
животната средина како резултат на каква било човечка активност, намерна или ненамерна, рутинска или нерутинска, вклучувајќи истурање, емисија, празнење,
инјектирање, изнесување или депонирање, или преку
системите за канализација без конечнo пречистување
на отпадната вода;
11.„пренесување надвор од локацијата“ е изнесување на отпадот наменет за рециклирање или депонирање и на загадувачите во отпадната вода наменета за
пречистување надвор од границите на постројката;
12.„отпад“ е секоја супстанција или објект согласно
прописите за отпадот;
13.„опасен отпад“ е секоја супстанција или објект
согласно прописите за отпад;
14.„отпадна вода“ е отпадна вода дефинирана согласно прописите за води;
15.„депонирање“ е која било од активностите утврдени во прописите за отпад;
16. „D2“е операција за складирање која означува
длабинско вливање (вливања на пумпни исфрлања во
бунари, солни куполи или природни сметлишта) согласно Законот за ратификација на Базелската конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на
опасен отпад и негово складирање („Службен весник
на Република Македонија“ бр.49/97).
17. „D3“е операција за складирање која означува
површинско затварање (ставање на течни или кашасти
отпадоци во јами, вештачки езера или лагуни) согласно
Законот за ратификација на Базелската конвенција за
контрола на прекуграничното пренесување на опасен
отпад и негово складирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/97).
18. „рециклирање“ е која било од активностите утврдени во прописите за отпад; и
19. „запис“ во смисла на овој правилник се податоците врз основа на кои операторот ги изведува и ги соопштува информациите до надлежниот орган, во кој е
содржана и методологијата користена за пресметка на
податоците.
ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ
Член 4
(1) Регистарот за испуштање и пренесување на загадувачи (во понатамошниот текст: Регистар на загадувачи) се користи во форма на електронска програмска апликација (софтвер) која овозможува мрежен внес, обработка и приказ на податоците во регистарот на обработен и необработен начин и овозможува нивно пребарување.
(2) Формата на регистарот на загадувачи е дизајнирана на начин кој овозможува пристап до електронската програмска апликација од став (1) на овој член преку интернет со употреба на корисничко име и лозинка
и зачувување на податоците во период од 10 години.
СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ
Член 5
Регистарот на загадувачи содржи податоци за:
- инсталацијата со сите постројки во неа и нејзината
географска местоположба, вклучувајќи го и речниот
басен на кој се наоѓа;
- оператор на инсталацијата задолжен за доставување на податоците;
- дејности на инсталацијата;
- испуштањето на загадувачи во медиумите на животната средина (воздух, вода и почва);
- создавање и пренесувања на отпад надвор од локацијата и нивно одредиште, како што е соодветно; и
- пренесувања на отпадна вода надвор од локацијата.
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Член 6
(1) Дејностите кои се причинa за создавање и испуштање на загадувачите и пренос надвор од местото на
настанување на загадувањето, нивната шифра и капацитет се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој
правилник.
(2) Загадувачите кои се испуштаат во воздухот, водата и почвата и се пренесуваат надвор од местото на
настанување во отпадните води , нивната шифра, регистрски броеви (CAS – Chemical Abstract Service) и прагови на испуштање се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
МЕТОДОЛОГИЈА НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ
Член 7
(1) Надлежниот орган се грижи за потполноста и
веродостојноста на податоците што се содржани во Регистарот на загадувачи, како и за контролата на квалитетот и осигурување на квалитетот на податоците во
Регистарот.
(2) Надлежниот орган се грижи за заштитата на одделни податоци од Регистарот на загадувачи само доколку операторот на инсталацијата до надлежниот органи достави акти со кои е одредена доверливоста на
тие податоци.
(3) При доставувањето на податоците и информациите до надлежниот орган, операторот ги користи најдобрите расположливи информации, кои можат да вклучуваат податоци, фактори на емисија, равенки за
рамнотежа на масата, индиректно следење и други пресметки, инжињерски мислења и други методи во согласност со меѓународно одобрените методологии, кои
се достапни.
(4) Операторот на секоја инсталација наведена во
Прилог 1 од овој правилник, води сметка за целосноста, доследноста и веродостојноста на податоците и информациите што ги доставува до надлежнит орган.
НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ
Член 8
(1) Надлежниот орган за потребите на Регистарот
на загадувачи еднаш годишно од катастрите за животната средина треба да ги собира податоците и информациите од операторите на секоја инсталација што врши една или повеќе дејности утврдени во Прилог 1 од
овој правилник.
(2) Операторот на секоја инсталацијата што врши
една или повеќе од дејностите утврдени во Прилог 1 од
овој правилник, до крајот на месец март од тековната
година до надлежниот орган ги доставува во електронска и во пишана форма следните податоци и информации за претходната година:
- испуштање во воздух, вода и почва на било кој загадувач определен во Прилог 2 од овој правилник кој е
составен дел на овој правилник за којшто е надминат
прагот утврден во прилогот;
- создавање и пренесување надвор од местото на
настанување на опасен отпад и/или на неопасен отпад,
за рециклирање или депонирање, со исклучок на депонирање со прочистување на земјиштето и длабинско
инјектирање, согласно Законот за управување со отпадот, означувајќи ги со „Р“ или „Д“ соодветно, зависно
од тоа дали отпадот е наменет за рециклирање или депонирање, а за прекугранични движења на опасен отпад, името и адресата на операторот што го врши рециклирањето или депонирањето на отпадот и локацијата каде што се врши рециклирањето или депонирањето; и
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- настанување на испуштање на загадувачи во отпадните води наменети за понатамошна обработка,
производство и/или пренос надвор од местото на настанување за кои што е надминат прагот утврден во
Прилог 2 од овој правилник.
(3) Податоците и информациите од став (2) на овој
член се доставуваат заедно со назнака за тоа дали податоците и информаците се обезбедени преку мерење,
пресметки или проценка.
(4) Податоци и информациите од став (2) алинеја 1
од овој член се доставуваат кога вкупната количина на
испуштање на загадувачи на годишно ниво од Прилог
2 од овој правилник го преминува прагот утврден во
тој прилог.
(5) Кога се работи за податоци за коишто е назначено дека се засновани на мерења или пресметки, задолжително се наведува аналитичкиот метод и/или методот на пресметување.
(6) Податоците кои операторот ги доставува до надлежниот орган треба да бидат целосни, доследни и веродостојни.
(7) Операторот, записите со податоците врз основа на
кои биле изведени податоците и информациите што ги
доставил до надлежниот орган треба да ги чува за период
од пет години од денот на доставувањето на истите.
Член 9
Податоците и информациите за испуштање во почвата операторот на инсталацијата во која се создава отпадот кој се згрижува со постапка на обработка на отпад или со постапка на длабоко инјектирање како D2 и
D3 операции согласно прописите за отпад, ги доставува до надлежниот орган согласно прописите за катастар на создавачи на отпад.
Член 10
(1) Податоците од член 8 од овој правилник ги
вклучуваат и податоците за испуштање и пренос надвор од местото на настанување кои настануваат како
последица на сите намерни, случајни, рутински или нерутински активности во рамките на одредена дејност.
(2) Кога се работи за случајните испуштања операторот ги наведува и сите други достапни податоци кои
се поврзани со случајните испуштања.
Член 11
Податоците од Регистарот на загадувачи се води на
начин кој обезбедува истите да се достапни до јавноста
на интернет страната на надлежниот орган и тоа особено следните податоци:
- идентификација на инсталацијата;
- сите активности на инсталацијата од Прилог 1 од
овој правилник;
- податоци за испуштање во воздух од инсталацијата за секој загадувач што го надминува прагот утврден
во Прилог 2 од овој правилник;
- трансфер надвор од локацијата за секој загадувач
наменет за пречистување на отпадна вода во количини
што го надминуваат прагот наведен во Прилог 2 од
овој правилник;
- пренос на опасен отпад надвор од инсталацијата; и
- пренос на неопасен отпад надвор од инсталацијата.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 12
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2013.
Бр. 07-28/6
Министер за животна средина
15 февруари 2011 година и просторно планирање,
Скопје
д-р Неџати Јакупи, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

РЕШЕНИЕ

699.
Врз основа на член 16 став (8) и член 17-г став (6)
од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 112/00, 34/01,
103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04,
81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10 и 167/10),
министерот за информатичко општество и администрација, донесе

Се утврдува престанок на судиската функција на
Владимир Атанасов, судија на Врховен суд на Република Македонија, со навршување на 64 години на
2.2.2011 година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето
– 2.3.2011 година.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СЕЛЕКТИРАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ
НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН
СЛУЖБЕНИК
Член 1
Во Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување
на државен службеник („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 13/11), во член 13 во ставот 1 бројот
„15“ се заменува со бројот „20“.
Во ставот 2 бројот „2“ се заменува со бројот „1,5“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“
Бр. 16-890/1
2 март 2011 година
Скопје

Министер,
м-р Иво Ивановски, с.р.
__________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
700.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
седницата одржана на 2.3.2011 година, донесе

Бр. 07-428/1
3 март 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

701.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на
седницата одржана на 2.3.2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се утврдува престанок на судиската функција на
Лиријa Ќоку, судија на Апелационен суд Скопје со навршување на 64 години на 31.1.2011 година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето
– 2.3.2011 година.

Бр. 07-429/1
3 март 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
702.
Врз основа на член 175 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2008 и 158/2010), Управниот одбор на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на одржување на катастарот на недвижностите, формата и содржината на пријавата за запишување на промена и на
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пријавата за исправка на грешка, потврдата за прием на
пријавата за запишување на промена и за исправка на
грешка, потврдата за запишување на промена и за исправка на грешка и за одбивање на запишувањето на
промената и за исправка на грешкa.
Член 2
Одржувањето на катастарот на недвижностите ги
опфаќа сите промени на недвижностите, правата на
недвижностите, носителите на правата на недвижостите и фактите од влијание за недвижностите што се настанати по востановувањето на катастарот на недвижностите.
II. ФОРМА, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРОМЕНА
Начин на започнување за запишување
промена
Член 3
(1) Промените на податоците за недвижностите, за
правата на недвижностите, носителите на правата на
недвижностите и за фактите од влијание за недвижностите што настанале по востановувањето на катастарот
на недвижностите, се запишуваат во катастарот на недвижностите по пријава на странката.
(2) Промена на податоците во востановениот катастар на недвижностите се врши и по доставен правен
основ по службена должност од надлежен орган согласно со закон.
(3) Пријавата за запишување на промените на податоците од став (1) од овој член, носителот на правата
на недвижностите е должен во рок од 30 дена од денот
на настанувањето на промената да ја достави до Агенцијата за катастар на недвижности (во натамошниот
текст: "Агенција").
Поднесување и спојување на пријави
за промена
Член 4
(1) Пријава за запишување на промена во востановениот катастар на недвижности може да поднесе носителот на правото на недвижноста, неговиот законски
застапник, полномошникот, овластениот претставник
или лицето кое е овластено да бара запишување согласно со закон.
(2) Кога од повеќе подносители се поднесени пријави за запишување на промена кон кои е доставен ист
правен основ, се постапува по првоподнесената пријава, кон која се припојуваат наредните пријави. Потврдата за запишување/одбивање се доставува до сите
подносители на пријавите, односно до лицата во чија
корист се врши запишувањето/одбивањето.
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Содржина на пријавата за запишување
промена
Член 5
(1) Пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижностите ги содржи личните податоци на
носителот на правото, податоци за: неговиот
ЕМБГ/ЕМБС, електронска пошта и телефон, недвижноста, правниот основ на запишување на промена во катастарот на недвижностите, видот на промената и во зависност од промената, бројот на геодетскиот елаборат.
(2) Формата и содржината на пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижностите се дадени во прилог број 1 кој е составен дел од овој правилник.
Прилози кон пријавата за запишување
промена
Член 6
Кон пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижности се прилага исправа за правен
основ или акт на надлежен орган, во зависност од видот на промената и геодетски елаборат, како и доказ за
платен надоместок.
Форма и начин на поднесување пријава
за запишување
Член 7
(1) Пријавата за запишување на промена заедно со
прилозите од член 6 од овој правилник, се поднесуваат
во писмена форма (лично или преку пошта) или во електронска форма по електронски пат.
(2) Кога пријавата и прилозите се доставуваат по
електронски пат, тие треба да бидат потпишани со валиден сертификат издаден од овластен издавач.
(3) Време на прием на пријавaта е времето кога таа
е заведена во електронскиот деловодник. За пријавата
заведена во електронскиот деловодник автоматски се
издава потврда за прием.
(4) Кога пријавата се доставува по електронски пат,
потврдата за прием се потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач и таа по електронски
пат се доставува до подносителот.
(5) Формата и содржината на потврдата за прием на
пријавата за запишување на промена се дадени во прилог број 2 кој е составен дел од овој правилник.
Известие по доставен правен основ по службена
должност
Член 8
(1) Кога по службена должност од надлежен орган е
доставен правниот основ за запишување на промена,
кон истиот надлежниот орган доставува и доказ за платен надоместок.
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(2) Кога кон правниот основ од став (1) од овој член
не е доставен доказ за платен надоместок, Агенцијата
со известие ќе го задолжи стекнувачот на правото на
недвижноста, односно лицето во чија корист се врши
запишувањето во рок од три дена да достави доказ за
платен надоместок.
(3) Во случајот од став (1) од овој член, односно по
истекот на рокот од став (2) од овој член, овластеното
лице по службена должност пополнува пријава за запишување на промена.
III. НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ ПО
ПРИЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРОМЕНИ
Скенирање на пријавата и на
прилозите
Член 9
Пред да пристапи кон постапување по пријавата за
запишување на промена, овластеното лице врши скенирање на пријавата заедно со прилозите од член 6 од
овој правилник.
Потврда за одбивање поради
некомплетност
Член 10
(1) Пријавите за запишување се земаат во работа
според времето на приемот на пријавата, при што запишувањето или одбивањето се врши според пријавата
која е првопримена.
(2) Овластеното лице издава потврда за одбивање
поради некомплетност на пријавата ако по извршениот
увид во поднесената пријава и во прилозите доставени
кон истата утврди дека:
- пријавата не ги содржи податоците од член 5 став
(1) од овој правилник,
- кон пријавата не се доставени прилозите од член 6
од овој правилник, или
- приложените правни основи не се во согласност
со член 130 од Законот за катастар на недвижности
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/08
и бр.158/10), (во натамошниот текст: "Законот").
(3) Формата и содржината на потврдата за одбивање на пријавата за запишување на промена поради некомплетност на пријавата се дадени во прилог број 3
кој е составен дел од овој правилник.
(4) Овластеното лице издава потврда за одбивање
на запишувањето на промената поради некомплетност
и ако стекнувачот на правото на недвижноста, односно
лицето во чија корист се врши запишувањето од член 8
од овој правилник, во рок од три дена не достави доказ
за платен надоместок.
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Споредување на податоците и издавање потврда за
одбивање односно запишување
Член 11
(1) За целосните и комплетните пријави за запишување се врши споредување на податоците содржани во
пријавите за запишување со податоците содржани во
исправите за правниот основ или во актите на надлежните органи, во зависност од видот на промената и во
геодетскиот елаборат, со податоците за предметната
недвижност и носителот на правото на недвижноста
според податоците запишани во катастарот на недвижностите.
(2) Ако при споредување на податоците од став (1)
од овој член се утврди дека постои несоодветност во
однос на член 129 став (3) и став (4) од Законот, односно несовпаѓање на податоците, пријавата за запишување на промена се одбива со потврда.
(3) Формата и содржината на потврдата за одбивање на пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижностите поради несоодветност на податоците се дадени во прилог број 4 кој е составен дел од
овој правилник.
(4) Ако при споредувањето од став (1) од овој
член се утврди дека постои соодветност во однос на
член 129 став (3) и став (4) од Законот, приложените
правни основи се подобни за запишување согласно
со член 130 од Законот, односно дека постои совпаѓање на податоците, се издава потврда за запишување на промената.
(5) Формата и содржината на потврдата за запишување на промената во катастарот на недвижностите се
дадени во прилог број 5 кој е составен дел од овој правилник.
(6) Ако при споредувањето од став (1) од овој член
се утврди дека само за дел од наводите во пријавата за
запишување, односно во правниот основ доставен по
службена должност може да се изврши запишување на
промената, се издава потврда за делумно запишување
на промена во катастарот на недвижностите.
(7) Формата и содржината на потврдата за делумно
запишување на промена во катастарот на недвижностите се дадени во прилог број 6 кој е составен дел од овој
правилник.
Запишување на промената во електронската база
на податоци
Член 12
(1) Запишувањето на промената во одржување на
катастарот на недвижностите се врши во електронската
база на податоци. За секоја извршена промена се изготвува список на промена која се потпишува од лицето
кое ја запишува промената, со валиден сертификат издаден од овластен издавач.
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(2) За секоја запишана промена во електронската
база на податоци се регистрира дата и час кога е запишана промената, број на предметот по кој е извршено
запишувањето, како и лицето кое ја запишало промената.
(3) За сите запишани промени во одржување на катастарот на недвижностите за една катастарска општина, на крајот на календарската година се формира Книга на список на промени и се потпишува од овластено
лице со дигитален сертификат издаден од овластен издавач.
(4) Формата и содржината на Списокот на промена
од став (1) од овој член се дадени во прилог број 7 кој е
составен дел од овој правилник.
IV. ПРОМЕНИ ВО ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Запишување промени во одржување на катастарот
на недвижности
Член 13
Промените во одржување на катастарот на недвижности можат да бидат запишани само во катастарскиот
операт и истовремено во катастарските планови и во
катастарскиот операт.
Промени во катастарскиот операт
Член 14
(1) Промените во катастарскиот операт се запишуваат врз основа на исправи за правен основ или акт на
надлежен орган.
(2) Во катастарскиот операт се вршат промени на
податоците за: недвижностите, правата на недвижностите, носителите на правата на недвижностите и факти од влијание за недвижностите.
(3) Во катастарскиот операт покрај промените од
став (2) од овој член се врши и предбележување како
условно укнижување на стекнувањето или престанокот
на правото на сопственост на недвижностите, како и
предбележување на правото на сопственост на зграда и
посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза
на градба.
Промени во катастарските планови
и катастарскиот операт
Член 15
(1) Промените во катастарските планови и во катастарскиот операт се запишуваат врз основа на исправи
за правен основ или акт на надлежен орган и геодетски
елаборат.
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(2) По исклучок од став (1) од овој член кога исправата за правниот основ (судска одлука, акт за денационализација, акт за приватизација, акт за експропријација и друго) е изготвена врз основа на геодетски податоци за извршени геодетски работи за посебни намени, за
кои податоци не е изготвен геодетски елаборат, но има
технички податоци за да се изврши промена во катастарскиот план, промените во катастарските планови и
катастарскиот операт се запишуваат врз основа на исправите за правен основ и техничките податоци.
(3) Доколку од техничките податоци од став (2) од
овој член не може да се изврши промената во катастарскиот план, пријавата за запишување се одбива како
некомплетна.
(4) Како промени што се вршат на катастарските
планови и во катастарскиот операт се сметаат промените на податоците за недвижностите, правата на недвижностите и податоците за носителите на правата на недвижностите.
(5) Како промени на податоците за недвижностите
се сметаат: делба на катастарска парцела, спојување на
катастарски парцели, промена на катастарска култура и
класа, промена на гранични линии на катастарска парцела, промена на викано место/адреса, промени на податоците за згради, посебни делови од згради и други
објекти и други промени.
V. НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИТЕ
ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Споредување на податоци и запишување
на промени во катастарскиот операт
Член 16
(1) Споредувањето на податоците, содржани во
пријавата за запишување на промена во катастарскиот
операт, кон која се доставени исправи за правниот основ или акти на надлежните органи со податоците од
катастарот на недвижности го врши овластено лице.
(2) Ако при споредувањето се утврди дека постои
соодветност на податоците во однос на член 129 став
(3) и став (4) од Законот, односно совпаѓање на податоците во однос на член 171 од Законот, овластеното лице изготвува список на промена која ја потпишува со
валиден сертификат издаден од овластен издавач, донесува потврда за запишување на промена и променетите податоци се внесуваат во електронската база на
податоци.
(3) Ако при споредувањето се утврди дека не постои соодветност на податоците во однос на член 129
став (3) и став (4) од Законот, односно постои несовпаѓање на податоците во однос на член 171 од Законот,
стручно лице од областа на правните науки изготвува
потврда за одбивање на запишувањето на промена.
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(4) Потврдите од став (2) и став (3) од овој член се
доставуваат до подносителот на пријавата за запишување на промена, односно до лицата од член 8 став (2) од
овој правилник, во пишана или во електронска форма.
Споредување на податоци и запишување на
промени во катастарскиот план и операт
Член 17
(1) Стручно лице од геодетска насока и стручно лице од областа на правните науки го вршат споредувањето на податоците содржани во пријавата за запишување на промена во катастарските планови и катастарскиот операт кон која, покрај исправите за правниот
основ или актите на надлежните органи е доставен и
геодетски елаборат. Геодетските елаборати за извршени геодетски работи за посебни намени доставени заедно со правниот основ за запишување на промена, пред
споредувањето се заверуваат од страна на овластено
стручно лице од геодетска насока од Агенцијата.
(2) Со споредувањето на податоците од став (1) од
овој член се врши проверка на податоците за недвижностите и за носителите на правата на недвижностите
содржани во пријавата за запишување на промена, со
податоците содржани во правниот основ за запишување и во геодетскиот елаборат.
(3) По извршеното споредување стручното лице од
геодетска насока за техничките податоци содржани во
геодетскиот елаборат во електронска форма изготвува
стручен наод и составува предлог-список на промена,
кои ги потпишува со валиден сертификат издаден од
овластен издавач.
(4) За промена на катастарска култура и класа утврдена од стручно лице од Агенцијата се изготвува стручен наод, врз основа на кој стручното лице од геодетска насока врши споредување на податоците и составува предлог-список на промена која ја потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач.
(5) По извршеното споредување на податоците за
недвижностите од став(1) и став (4) од овој член,
стручното лице од областа на правните науки го дополнува/усогласува предлог-списокот на промена со податоци за носителите на правата и за видот на правата,
при што донесува потврда за запишување на промената. Одобрената список на промена и потврдата за запишување ги потпишува со валиден сертификат издаден
од овластен издавач, со што промената се спроведува
во електронската база на податоци.
(6) Ако при споредувањето се утврди дека не постои
соодветност на податоците во однос на член 129 став (3)
и став (4) од Законот, односно постои несовпаѓање на
податоците во однос на член 171 од Законот, стручното
лице од областа на правните науки изготвува потврда за
одбивање на запишувањето на промената.
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Предбележување како условно укнижување
врз основа на правни дела
Член 18
Во катастарот на недвижностите се предбележува,
односно условно се укнижува стекнувањето или престанокот на правото на сопственост на недвижност кога е поднесена пријава за запишување, а не се исполнети правните претпоставки, односно условите за запишување кои треба да ги содржи правното дело во форма на нотарски акт или во форма на потврдена приватна исправа од нотар, кое се приложува кон пријавата за
запишување.
Пријава за предбележување
на градба
Член 19
При одржувањето на катастарот на недвижностите
по пријава на органот овластен со закон, се врши предбележување на правото на сопственост на зграда и посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на
градба. Предбележувањето се врши по доставената документација за градење, согласно со Законот за градење и доказ за платен надоместок.
Податоци во листот за предбележување
на градба
Член 20
(1) Во листот за предбележување на градба, податоците за лицата кои имаат право на градење и за идеалните делови на правото на градење се преземаат од
приложеното одобрение за градење, а податоците за
зградите и посебните делови од зградите и други објекти се преземаат од приложениот проект.
(2) Кога правото на градење во приложеното одобрение за градење е определено во реални делови на
сите лица кои имаат право на градење, за секој реален
дел од градбата се оформува посебен лист за предбележување на градба.
(3) Доколку градбата се гради на повеќе катастарски парцели, во имотниот лист/имотните листови се
врши прибележување на сите катастарски парцели на
кои зафаќа градбата, а во листот за предбележување на
градба се запишува бројот на катастарската парцела на
којашто зафаќа најголемиот дел од градбата.
Право на залог (хипотека) и правни дела за промет
на предбележаното право
Член 21
(1) Во листот за предбележување на градба на име
на лицата кои имаат право на градење, согласно со одобрението за градење се прибележуваат податоци за
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правото на залог (хипотека) на предбележаното право
на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на градба. Во листот за предбележување на градба се прибележуваат и правните дела за промет на предбележаното право на сопственост
на зграда, посебен дел од зграда и други објекти кога
се во фаза на градба.
(2) Прибележувањето на податоците за правото на
залог (хипотека) на предбележаното право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други објекти
кога се во фаза на градба, како и на правните дела за
промет на предбележаното право на сопственост на
зграда, посебен дел од зграда и други објекти кога се
во фаза на градба се врши врз основа на правни дела во
форма на нотарски акт или во форма на потврдена приватна исправа од нотар.
(3) Во листот за предбележување на градба можат
да се прибележуваат и други факти кои се од влијание
врз градбата, во согласност со член 134 од Законот за
катастар на недвижности.
(4) Податоците за правото на залог (хипотека) на
предбележаното право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на
градба, правните дела за промет на предбележаното
право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда
и други објекти кога се во фаза на градба, како и прибележувањата на другите факти кои се од влијание врз
градбата се запишуваат посебно на секој дел од градбата за коишто се однесуваат.
Промени во текот на градбата
Член 22
Промените настанати во текот на градбата кои се
сврзани со одобрението за градење, со лицата кои имаат право на градење, со деловите на правото на градење, со основниот проект, како и другите промени кои
се сврзани со градбата се запишуваат во листот за
предбележување на градба и се прибележуваат во
имотниот лист по пријава на странка, кон која се прилагаат актите издадени од надлежен орган со кои се настанати промените, согласно со одредбите од Законот
за градење, како и доказ за платен надоместок за запишување на промената.
Бришење на предбележувањето врз основа
на правни дела
Член 23
(1) Предбележувањето, односно условното укнижување на стекнувањето или престанокот на правото
на сопственост на недвижност во катастарот на недвижностите кога е поднесена пријава за запишување,
а не се исполнети правните претпоставки, односно ус-
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ловите за запишување, се брише по пријава на странка за запишување на промена, кон која се доставува
доказ дека правното дело во форма на нотарски акт
или во форма на потврдена приватна исправа од нотар
ги содржи правните претпоставки, односно услови за
запишување. Кон пријавата за запишување на промена се доставува и доказ за платен надоместок за запишувањето.
(2) Со бришењето од став (1) од овој член се запишува, односно се укнижува правото на сопственост на
недвижноста, согласно со правниот основ.
(3) Предбележувањето, односно условното укнижување на стекнувањето или престанокот на правото
на сопственост на недвижност во кататстарот на недвижностите се брише по пријава на странката и ако
не се исполнат правните претпоставки, односно условите за запишување согласно со Законот, доколку
со пријавата се приложи друг правен основ подобен
за запишување согласно со Законот или се приложи
правен основ со кој се утврдува дека актот врз основа на кој е предбележано правото не произведува
правно дејство.
(4) За извршеното бришење/запишување од став
(1), став (2) и став (3) од овој член стручно лице од областа на правните науки издава потврда за запишување
на промената во катастарот на недвижностите која се
доставува до подносителот на пријавата во чија корист
се врши запишување на промената, како и до лицето во
чија корист било извршено предбележувањето.
Бришење на предбележаното право
на градба
Член 24
(1) За бришење на предбележаното право на градба и за запишување право на сопственост, органот овластен со закон поднесува пријава за запишување на
промена кон која се приложуваат актите со кои се
одобрува употребата на градбата, согласно со одредбите од Законот за градење, геодетски елаборат од извршениот премер и доказ за платен надоместок за запишувањето.
(2) Откако ќе се изврши споредување на податоците внесени во листот за предбележување и прибележани во имотниот лист а сврзани со градбата, со податоците содржани во геодетскиот елаборат од извршениот премер, основниот проект или проектот на изведената состојба, се брише предбележаното право на
сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други
објекти кога се во фаза на градба, се поништува листот за предбележување на градба и се врши запишување со укнижување на правото на сопственост во
имотниот лист.

Стр. 94 - Бр. 27

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(3) При бришењето од став (2) од овој член, прибележаните права на залог (хипотека) од листот за предбележување на градба се пренесуваат во имотниот лист
во кој се запишува зградата и со самото тоа се укнижуваат. Прибележаните правни дела за промет на предбележаното право на сопственост на зграда, посебен дел
од зграда и други објекти кога се во фаза на градба се
пренесуваат во имотниот лист во кој се запишува зградата, како предбележувања.
(4) Сите други прибележувања на факти кои се од
влијание врз градбата, од листот за предбележување на
градба се пренесуваат како прибележувања во имотниот лист во кој се запишува зградата.
(5) За бришењата, односно запишувањата од став
(2), став (3) и став (4) од овој член, стручно лице од областа на правните науки издава потврда за запишување
на промена во одржување на катастарот на недвижностите.
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внесување на податоците во катастарскиот операт, односно на катастарските планови, што се утврдува со
увид во правниот основ за запишување.
(2) Грешката на површината на катастарската парцела од став (1) алинеја 1 од овој член може да е резултат на погрешната дешифрација, исцртување на границите на парцелата во одржување на катастарот на недвижностите, како и погрешно пресметување на површината на парцелата.
(3) Отстранувањето на техничките грешки од став
(1) и став (2) од овој член се врши по пријава на странка и по службена должност. Кога техничката грешка се
отстранува по службена должност, се оформува предмет врз основа на изготвена службена белешка.
(4) За поднесување пријава за отстранување на технички грешки не се плаќаат надоместоци.
(5) Формата и содржината на пријавата за отстранување на техничка грешка се дадени во прилог број 8 кој
е составен дел од овој правилник.

Прибележување
Член 25
(1) Со прибележувањето се запишуваат факти кои
се од влијание за недвижностите, а кои се однесуваат
на личната состојба на носителот на правото (малолетност, починато лице, старателство, одземање на деловна способност, продолжување на родителско право,
управување со заеднички имот на брачни другари, ликвидација, реорганизација, стечајна постапка и друго),
утврдени со Законот.
(2) Покрај фактите од став (1) од овој член се прибележуваат и факти кои се од влијание на недвижностите, а се утврдени со закон.
VI. ТЕХНИЧКИ ГРЕШКИ
Отстранување на технички грешки
Член 26
(1) При одржување на катастарот на недвижностите
се отстрануваат техничките грешки по однос на податоците за недвижностите настанати како резултат на
грешка на:
- пресметување на површината на парцелата, односно зградата или посебниот дел од зградата,
- запишување на податоци за викано место/адреса
на недвижностите,
- личните податоци за носителите на правата на
недвижностите, и
- податоците за правата и носителите на правата на
недвижностите запишани при востановување и одржување на катастарот на недвижности, а се направени при

Потврда за отстранување на техничка
грешка
Член 27
(1) Овластеното лице на подносителот на пријавата
за отстранување на техничка грешка му издава потврда
за прием на пријавата.
(2) Формата и содржината на потврдата за прием
на пријавата за отстранување на техничка грешка се
дадени во прилог број 9 кој е составен дел од овој
правилник.
(3) За извршеното отстранување на техничка грешка се издава потврда.
(4) Кога отстранувањето на техничката грешка е извршено по пријава на странка, потврдата се доставува
до подносителот на пријавата и до носителите на правата на недвижностите, запишани во катастарот на недвижностите, на кои се однесува отстранувањето на грешката.
(5) Кога отстранувањето на техничката грешка е извршено по службена должност, потврдата за отстранување на техничка грешка се доставува до носителите
на правата на недвижностите запишани во катастарот
на недвижностите, на кои се однесува отстранувањето
на грешката.
(6) Формата и содржината на потврдата за отстранување на техничка грешка по пријава на странката се
дадени во прилог број 10 кој е составен дел од овој
правилник.
(7) Формата и содржината на потврдата за отстранување на техничка грешка по службена должност се
дадени во прилог број 11 кој е составен дел од овој
правилник.
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Потврда за одбивање на пријава за отстранување
на техничка грешка
Член 28
(1) Доколку се утврди дека не се работи за техничка
грешка во однос на член 26 став (1) од овој правилник,
стручното лице од областа на правните науки издава
потврда за одбивање на пријавата за отстранување на
техничка грешка.
(2) Формата и содржината на потврдата за одбивање на пријавата за отстранување на техничка грешка се
дадени во прилог број 12 кој е составен дел од овој
правилник.
Теренски геодетски податоци
Член 29
(1) Агенцијата ги обезбедува теренските геодетски
податоци кои се неопходни за решавање на предметите
вратени од надлежната Второстепена комисија и од
Управниот суд.
(2) За теренските геодетски податоци од став (1) од
овој член, стручно лице од геодетска насока изготвува
стручен наод и составува предлог-список на промена
кои ги потпишува со валиден сертификат издаден од
овластен издавач.
VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 30
(1) До создавањето на технички услови за водење
на деловодникот од член 7 од овој правилник, истиот
ќе се води во хартиена форма.
(2) Скенирањето на пријавите заедно со прилозите,
содржани во член 9 од овој правилник ќе се врши по
создавањето на технички услови.
(3) Списите од збирката на исправи за пријавите
пратени по електронски пат до создавање на технички
услови се чуваат во хартиена форма.
Член 31
(1) До создавањето на техничките услови за примена на новата електронска база на податоци и за потпишување на извршените промени со валиден сертификат издаден од овластен издавач, за катастарските
општини со востановен катастар на недвижности за
кои е извршена конверзија на податоците и е донесено решение за ставање во примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности, потврдите и списокот на промени се печатат и се потпишуваат од овластените лица согласно со
овој правилник.
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(2) До создавањето на условите од став (1) од
овој член, за катастарските општини со востановен
катастар на недвижности за кои не е извршена конверзијата на податоците и не е донесено решение за
ставање во примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности, по извршеното споредување на податоците од член 16
став (1) и став (2) од овој правилник, предлогот на
новата состојба содржан во геодетскиот елаборат со
свои потписи го одобруваат стручното лице од геодетска насока и стручно лице од областа на правните
науки кои го вршат споредувањето на податоците.
По извршеното одобрување, техничкиот дел на геодетскиот елаборат на насловната страна го одобрува
овластено стручно лице од геодетска насока кое заедно со стручното лице од областа на правните науки врши одобрување на теренските геодетски податоци прибрани од Агенцијата за предметите од член
29 од овој правилник. Податоците од одобрената нова состојба, податоците содржани во стручниот наод
на овластено стручно лице при Агенцијата за утврдената промена на катастарската култура, како и
одобрените теренски геодетски податоци прибрани
од Агенцијата, се внесуваат во електронската база на
податоци и на катастарскиот план, со што се смета
дека промената е запишана и стручното лице од областа на правните науки изготвува потврда за запишување.
(3) Сите запишани промени во одржување на катастарот на недвижностите, за една катастарска општина, се печатат на хартија на крајот на календарската година и од нив се формира Книга на список
на промени.
Член 34
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите („Службен весник на РМ“
бр. 118/08, 143/08, 95/09, 116/09, 15/10 и 71/10).
Член 35
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-3059/1
18 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.
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703.
Врз основа на член 38 и член 125 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија” бр. 40/2008 и 158/2010), Управниот одбор
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ДИСТРИБУЦИЈА,
ПРИСТАП, ИЗДАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКИОТ
ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ И ЗА НАЧИНОТ НА
ИЗДАВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од Геодетско-катастарскиот информационен систем, формата и содржината на образецот на евидентниот лист и листот за времени објекти,
како и начинот на издавање, формата и содржината на
обрасците во кои се содржани податоците кои се издаваат од катастарот на недвижностите.
Член 2
Геодетско-катастарскиот информационен систем
(во натамошниот текст: „ГКИС”) ги содржи просторните и описните податоци од катастарот на недвижностите, податоците за основните геодетски работи, премерот на недвижностите, топографските карти, регистарот на просторни единици, како и податоците за
бесправно изградените објекти и за времените објекти,
во електронска и во писмена форма.
Член 3
(1) Податоците од ГКИС се издаваат во писмена
и/или во електронска форма.
(2) За издавање на податоци од ГКИС, се поднесува
барање до Агенцијата за катастар на недвижности (во
натамошниот текст: „Агенцијата”), односно до нејзините организациони облици надлежни за издавање на
податоци.
(3) Барањата за издавање на податоци од ГКИС можат да се поднесуваат во писмена и/или електронска
форма.
(4) За поднесените барања од став (2) од овој член
се издава потврда за прием на истите, освен за барањата за кои податоците се издаваат веднаш. Потврдата за
прием се издава во писмена и/или електронска форма.
(5) За издавање на податоци од ГКИС се плаќа надоместок. Агенцијата со заинтересираните корисници
може да склучи договор со кој ќе го регулира начинот
на плаќање на надоместокот.
(6) Формата и содржината на барањето од став (2)
од овој член се дадени во прилог број 1 кој е составен
дел од овој правилник.
(7) Формата и содржината на потврдата од став (4)
од овој член се дадени во прилог број 2 кој е составен
дел од овој правилник.
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Член 4
(1) Податоците издадени од ГКИС, корисниците
можат да ги користат само за намената за која се издадени, односно само за свои потреби.
(2) Податоците од ГКИС, корисниците не смеат да
ги умножуваат, менуваат, обработуваат, јавно да ги објавуваат и да ги даваат на употреба на други лица, односно да ги користат во комерцијални цели без посебно писмено одобрение од Агенцијата, односно без посебен договор со кој ќе се утврдат меѓусебните односи
со корисникот на податоците.
Член 5
(1) Непосреден пристап до податоците од ГКИС во
писмена форма се врши во работните простории во
Агенцијата во присуство на овластено лице вработено
во Агенцијата.
(2) Користење, дистрибуција и пристап до податоците од електронскиот систем на ГКИС од страна на
корисниците се остварува преку глобална електронска
мрежа, која е поврзана со локалната електронска мрежа
на Агенцијата.
Член 6
(1) Податоците од ГКИС кои заинтересираните корисници ги добиваат со непосредно електронско поврзување, можат да бидат во форма на информација или
во форма на јавна исправа.
(2) Личните податоци, односно податоците за
ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС се издаваат
само по нивно барање, лично или преку од нив ополномоштено лице, како и во другите случаи определени со
закон.
(3) Податоците од електронскиот систем на ГКИС
издадени во форма на јавна исправа, се потпишуваат со
валиден сертификат издаден од овластен издавач.
Член 7
Заради чување и трајна заштита на податоците од
ГКИС кои се содржани во писмена форма, просториите
во кои истите се чуваат треба да исполнуваат услови
потребни за заштита од влага, пожар и друг вид физичко оштетување.
Член 8
(1) Заштита на податоците содржани во ГКИС во
писмена форма се обезбедува со оневозможување на
директен пристап на подносителот на барањето до просториите во коишто се чуваат податоците, без присуство на овластено лице.
(2) Заштита на податоците од став (1) од овој член
се обезбедува и на начин што истите се издаваат во
простории наменети за издавање на податоци само од
овластено лице од Агенцијата.
Член 9
(1) Примарните сервери на кои се инсталирани софтверските програми и базата на податоци од ГКИС кои
се содржани во електронска форма, физички се лоцирани, поставени (хостирани) и администрирани од страна
на Агенцијата.
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(2) Физички пристап до просторијата во која се сместени серверите имаат само овластени лица од директорот на Агенцијата.
(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до
просторијата и податоците зачувани на серверите, тогаш тоа лице треба да биде придружувано и надгледувано од овластеното лице од став (2) од овој член.
(4) Просторијата во која се инсталирани серверите
се заштитува од ризиците во опкружувањето, преку
примена на мерки и контроли со кои се намалува ризикот од можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, експлозии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијанија, пречки во снабдувањето со електрична енергија и
електромагнетно зрачење.
Член 10
(1) Серверите и софтверската програма се заштитуваат преку:
- огнени ѕидови (firewall) за заштита на внатрешните сегменти од надворешен пристап, кои се конфигурирани за да оневозможат пристап во ГКИС, како и протокол што може да му наштети на функционирањето
на ГКИС во електронска форма;
- вграден безбедносен SSL серверски сертификат за
заштита на електронската комуникација, и
- систем за заштита од штетни софтверски програми кој редовно се ажурира и кој врши проверка заради
откривање и оневозможување на дејствувањето на
штетните софтверски програми при секој прием на податоците во ГКИС.
Член 11
(1) Резервната копија (back up) на податоците складирани на серверите се чува во просторија која се наоѓа надвор од објектот во кој се сместени серверите.
(2) Резервните копии се физички и криптографски
заштитени заради оневозможување на каква било модификација.
(3) Резервното копирање на податоците се врши секој работен ден, на крајот од работната седмица и секој
последен работен ден во месецот.
(4) Заради вршење на резервно копирање, Агенцијата обезбедува уред и доволен број медиуми за правење резервни копии, согласно со планот за управување
со копиите.
Член 12
Податоците од катастарот на недвижностите како
дел од ГКИС се издаваат на начин и форма, согласно
со одредбите од член 3 од овој правилник.
Член 13
(1) При востановувањето на катастарот на недвижностите, катастарската општина за која се востановува
катастар на недвижности добива единствен број.
(2) Секоја катастарска парцела во рамките на ГКИС
се означува со единствен идентификатор, кој го сочинуваат описни податоци за името на катастарската општина и за бројот на катастарската парцела.
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(3) Зградите, посебните делови од згради и другите
објекти се означуваат со единствен идентификатор во
ГКИС, кој го сочинуваат описни податоци за името на
катастарската општина, бројот на катастарската парцела, бројот на зградата, влез, кат, односно бројот на посебниот дел од зградата.
(4) Со едниствениот идентификатор во рамките на
ГКИС, катастарската парцела се поврзува со сите други просторни и описни податоци за недвижностите.
Член 14
(1) Од податоците од катастарот на недвижности се
издава имотен лист како јавна исправа, со која се докажува запишаното право на споственост и други стварни права на недвижностите.
(2) Формата и содржината на имотниот лист се дадени во прилог број 3 кој е составен дел од овој правилник.
(3) За незапишаните права на недвижностите за кои
се содржани податоци во пописниот лист, од катастарот на недвижностите се издава пописен лист со незапишани права.
(4) Формата и содржината на пописниот лист со незапишани права се дадени во прилог број 4 кој е составен дел од овој правилник.
Член 15
(1) Од евиденцијата за бесправно изградените објекти што се води во ГКИС, се издава евидентен лист.
(2) Формата и содржината на евидентниот лист се
дадени во прилог број 5 кој е составен дел од овој правилник.
Член 16
(1) Од евиденцијата за времените објекти што се
води во ГКИС, се издава лист за времени објекти.
(2) Формата и содржината на листот за времени објекти се дадени во прилог број 6 кој е составен дел од
овој правилник.
Член 17
(1) Од податоците од катастарот на недвижности
што се води во ГКИС, за предбележаното право на
сопственост на зграда, посебен дел од зграда или друг
објект кога се во фаза на градба, се издава лист за предбележување на градба.
(2) Формата и содржината на листот за предбележување на градба се дадени во прилог број 7 кој е составен дел од овој правилник.
Член 18
(1) Од податоците од катастарот на недвижности
содржани во работниот оргинал на катастарскиот план,
се издава копија од катастарски план.
(2) Формата и содржината на копијата од катастарскиот план се дадени во прилог број 8 кој е составен
дел од овој правилник.
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Член 19
(1) За историскиот преглед на извршените запишувања во катастарот на недвижностите како дел од
ГКИС се издава уверение.
(2) Формата и содржината на уверението од став (1)
од овој член се дадени во прилог број 9 кој е составен
дел од овој правилник.

(4) Формата и содржината на барањето за издавање
на потврда за податоци од интабулационите книги се
дадени во прилог број 12 кој е составен дел од овој
правилник.
(5) Формата и содржината на потврдата за податоци
од интабулационите книги се дадени во прилог број 13
кој е составен дел од овој правилник.

Член 20
(1) Од податоците од катастарот на недвижности
содржани во ГКИС, се издава потврда дека лицето не
е/е запишано како носител на право во катастарот на
недвижностите.
(2) Формата и содржината на потврдата од став (1)
од овој член се дадени во прилог број 10 кој е составен
дел од овој правилник.

Член 25
(1) По создавањето на технички услови за примена
на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности, Агенцијата врши конверзија на
податоците од катастарот на недвижности за секоја катастарска општина поединечно.
(2) За катастарските општини со востановен катастар на недвижности за кои е извршена конверзијата од
став (1) од овој член, директорот на Агенцијата донесува решение за ставање во примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности
кое се објавува на огласна табла на Агенцијата. Со ставањето во примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности за наведените
катастарски општини престанува да се применува постојниот електронски систем.
(3) До започнувањето со примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности податоците од катастарот на недвижностите како
дел од ГКИС, содржани во овој правилник ќе се издаваат од постојниот систем.
(4) За формата и содржината на имотниот лист од
член 14 став (1) од овој правилник, до започнување со
примена на новиот електронски информациски систем
за катастар на недвижности, ќе се применуваат одредбите од член 17 од Правилникот за изработка и одржување на катастарскиот операт („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2006).

Член 21
(1) Од збирката на исправи во катастарот на недвижности се издаваат копии од геодетските елаборати,
правните основи на одделните запишувања, потврдите
со кои е извршено запишувањето, односно со кои се
одбиени пријавите за запишување и други документи
поврзани со запишувањата, во писмена и/или електронска форма.
(2) Копиите од став (1) од овој член се заверуваат
од Агенцијата, со назнака дека се верни на примерокот
што е содржан во збирката на исправи.
Член 22
(1) За извршената канцелариска идентификација на
катастарските парцели од катастар на земјиште и катастар на недвижности, се издава потврда за извршена
канцелариска идентификација.
(2) Формата и содржината на потврдата од став (1)
од овој член се дадени во прилог број 11 кој е составен
дел од овој правилник.
Член 23
За издадените податоци од ГКИС, Агенцијата води
евиденција во писмена и/или електронска форма, во
која се содржани податоците за бројот, видот и обемот
на издадените податоци, како и за корисниците на кои
им се издадени податоците.
Член 24
(1) Барањата за издавање на податоци од интабулационите книги преземени од судовите се поднесуваат
во писмена и/или електронска форма.
(2) За поднесените барања од став (1) од овој член
се издава потврда за податоци од интабулационите
книги. Потврдата се издава во писмена и/или електронска форма.
(3) Потврдите од интабулационите книги ќе се издаваат до целосно пренесување на податоците од интабулационите книги преземени од судовите во ГКИС во
електронска форма.

Член 26
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од Геодетско - катастарскиот информационен систем и за начинот на издавање на податоци од катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2008, 122/2008
и 71/2010).
Член 26
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-3060/1
18 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.
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704.
Врз основа на член 82-в од Законот за државните
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002,
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004,
81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009,
35/2010 и 167/2010), директорот на Агенцијата за администрација, донесе

(3) Првостепениот орган одговорот на жалбата, односно приговорот го доставува до Комисијата во рок
од пет работни дена.

ДЕЛОВНИК
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА, ЗА
РЕШАВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ПО ЖАЛБИ И
ПРИГОВОРИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 4
(1) Комисијата работи и одлучува на седница без
присуство на јавноста, врз основа на расположливите
писмени докази, почитувајќи ги принципите на непристрасност и објективност.
(2) Седницата ја свикува и со неа раководи претседателот на Комисијата.
(3) Седницата започнува со утврдување на дневниот
ред. За секоја точка од дневиот ред се води расправа.
(4) Комисијата работи во полн состав и одлучува со
мнозинство гласови.
(5) Членот на Комисијата кој има издвоено мислење
во писмена форма го доставува до секретарот на Комисијата, со образложение за издвојувањето на своето
мислење и своерачно го потпишува. Доставеното писмено образложение е составен дел на записникот за текот на седницата на Комисијата.
(6) Доколку при одлучувањето Комисијата констатира потреба од утврдување на дополнителни факти,
околности, претходни прашања што се од значење за
решавање на предметот, други докази или појаснувања
и толкувања од други надлежни органи или институции, решавањето на предметот го одлага до обезбедувањето на потребните докази, односно решавањето на
претходното прашање.
(7) При одлучувањето Комисијата го испитува првостепеното решение во оној дел и од оние причини
кои во жалбата, односно приговорот се изјавени. Комисијата по службена должност внимава на суштествени
повреди на одредбите на постапката и правилна примена на материјалното право.

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на деловникот
Член 1
Со овој деловник се уредува начинот на работа на
Комисијата на Агенцијата за администрација за решавање во втор степен по жалби и приговори на државните службеници (во натамошниот текст: Комисијата).
Формирање и состав на комисијата
Член 2
(1) Комисијата се формира со решение на директорот на Агенцијата за администрација (во натамошниот
текст: Агенција).
(2) Комисијата е составена од претседател и два
члена и нивни заменици од кои претседателот и неговиот заменик се од редот на раководните државни
службеници, а членовите и нивните заменици се од редот на раководните и стручните државни службеници
во Агенцијата.
(3) Комисијата има секретар и помошник секретар
кој ги врши стручно - административните работи во врска со работата на Комисијата, согласно актот за систематизација на работните места во Агенцијата.
(4) Секретарот и помошникот на секретарот на Комисијата немаат право на глас при одлучувањето.
Одговор на жалба и приговор
Член 3
(1) Комисијата ја доставува жалбата односно приговорот, со придружните списи до првостепениот орган
на одговор со барање дополнителни податоци доколку
постои потреба.
(2) Во одговорот на жалбата првостепениот орган
се изјаснува за барањата и наводите во жалбата, односно приговорот и предлага докази во поткрепа на своите
наводи.

II. НАЧИН НА РАБОТА И ОДЛУЧУВАЊЕ
НА КОМИСИЈАТА
Седница

Записник
Член 5
(1) За текот на седницата на Комисијата, секретарот
води записник. Записникот содржи: ден и место на
одржување на седницата, имиња на присутните членови на Комисијата, име и презиме на подносителот на
жалбата, односно приговорот, назив на првостепениот
орган кој го донел оспореното решение, одлука за секоја точка од дневниот ред, со означување на членовите
на Комисијата кои гласале за или против одлуката и
писмено образложение за издвоено мислење, доколку
го има.
(2) Записникот го потпишуваат претседателот, членовите на Комисијата и секретарот.
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Одлучување на комисијата
Член 6
Комисијата донесува одлуки, решенија и заклучоци, кои ги потпишува претседателот.
Член 7
Комисијата донесува одлука кога одлучува за суштината на работата и тоа:
- за одбивање на жалбата, односно приговорот како
неосновани и потврдување на првостепениот акт против кој е поднесена жалбата, односно приговорот и
- за уважување на жалбата, односно приговорот,
укинување на решението на првостепениот орган и
враќање на предметот на повторно одлучување.
Член 8
Комисијата донесува решение за:
- отфрлање на жалбата како ненавремена, нецелосна или недозволена;
- отстапување на жалбата на друг надлежен орган, и
- во други случаи кога не се одлучува за суштината
на работата.
Член 9
(1) Комисијата донесува заклучок за запирање на
постапката во случај на повлекување на жалбата, односно приговорот од подносителот.
(2) Комисијата донесува заклучок и за дејствија
што се превземаат во текот на постапката, а за кои не
се донесува одлука, односно решение.
Член 10
Одлуките и решенијата на Комисијата содржат:
увод, диспозитив (изрека), образложение, упатство за
правно средство, назив на органот, број и датум, потпис на претседателот на Комисијата и печат на органот.
Доставување на одлуките на Комисијата
Член 11
(1) Комисијата ја доставува одлуката, решението,
односно заклучокот до првостепениот орган.
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(2) Првостепениот орган е должен одлуката, решението, односно заклучокот да го достави до подносителот на жалбата, односно приговорот во рок од 8 дена
од приемот.
(3) На барање на подносителот на жалбата, односно
приговорот, Комисијата ќе му достави копија од одлуката, решението, односно заклучокот.
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Со влегување во сила на овој деловник, престанува
да важи Деловникот за начинот на работа на Комисијата
на Агенцијата за државни службеници за решавање во
втор степен по жалби и приговори на државните службеници бр. 01-3072/1 од 14 јуни 2010 година („Службен
весник на Република Македонија” бр. 80/2010).
Член 13
Овој деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-776/1
2 март 2011 година
Скопје

Директор,
Жаклина Николовска, с.р.
__________

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
705.
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93,
33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002,
51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008 и 85/2010),
Државниот завод за статистика го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Македонија во период јануари - февруари 2011 година, во однос на просечните цени на мало во 2010 година, е повисок 2,5%.
Директор,
м-р Благица Новковска, с.р.

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

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

