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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3577. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА  

УПРАВА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за организација и работа на органите на 
државната управа, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 23 декември 2010 година. 

 
         Бр. 07-5192/1                             Претседател 
23 декември 2010 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ 

НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
 

Член  1 
Во Законот за организација и работа на органите на 

државната управа („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 58/2000, 44/2002 и 82/2008), во членот 
11 точката 13 се менува и гласи: 

„13. Министерство за информатичко општество и 
администрација;“. 

 
Член 2 

Во членот 12 став (1) по алинејата 4 се додава нова 
алинеја 5, која гласи:  

„- Агенција за храна и ветеринарство на Република 
Македонија,“. 

 
Член 3 

Во членот 17 став (1) алинејата 2 се брише. 
Во алинејата 12 зборовите:  „и управната“ се бри-

шат. 
Алинејата 13 се брише. 
 Во ставот (2) алинејата 1 се брише.  
 

Член 4 
Во членот 21 став (1) алинеја 4 зборовите: „добито-

кот и“ се бришат.  
Во ставот (1) по алинејата 4 се додава нова алинеја 

5, која  гласи: 
„- спроведување на политиката во областа на без-

бедноста на храна и храната за животни и ветеринарно-
то здравство,“.  

Во ставот (2) алинејата 1 се брише.  
 

Член 5 
Во членот 22 став (1) алинеја 6 зборовите: „пре-

хранбените производи и“ се бришат.  
Во ставот (2) алинејата 2 се брише.  
 

Член 6 
Членот 26-а  се менува и гласи: 
„(1) Министерството за информатичко општество и 

администрација ги врши работите што се однесуваат 
на: 

- развојот и промоцијата на  информатичкото оп-
штество, 

- креирањето и водењето на регистар на информа-
ционите и комуникациските системи и информатичка-
та опрема во рамките на органите на државната управа, 

- интегрираната информатичка и комуникациска 
мрежа, базите на податоци, меѓусебното поврзување и 
размена на информации, безбедносните аспекти и раз-
војот на инфраструктурата на државните органи, прав-
ните и другите лица на кои со закон им е доверено да 
вршат јавни овластувања, 

- следењето на состојбите со информациските и те-
лекомуникациските технологии и воведување на меѓу-
народни стандарди, 

- телекомуникациите и телекомуникациската ин-
фраструктура, 

- радиодифузијата и радиодифузната инфраструкту-
ра, 

- законското уредување на прашањата во врска со 
администрацијата, 

- надзорот и обезбедувањето на единствена приме-
на на прописите што се однесуваат на државните и јав-
ните службеници, 

- развивањето на политиката поврзана со правата, 
обврските, одговорностите и оценувањето на  државни-
те и јавните службеници, 

- класификацијата и описот на работните места, 
платите и надоместоците на плати на државните и јав-
ните службеници, 

- водењето Регистар за државните и јавните служ-
беници, 

- подготвувањето стратешки документи за ефикас-
ното и ефективното работење, обуката и стручното 
усовршување на државните и јавните службеници, ор-
ганизирање и спроведување на обуката,  

- развојот и координацијата на политиките во врска 
со управувањето со човечките ресурси, 

- реформата во јавната администрација, 
- остварувањето на меѓународна соработка по пра-

шања од негова надлежност, 
- државната управа, 
- управната постапка, 
- управниот надзор и 
- врши и други работи утврдени со закон. 
(2) Во состав на Министерството за информатичко 

општество и администрација е 
- Државниот управен инспекторат.“ 
 

Член 7 
Во членот 27 став (1) алинеите 5 и 6 се бришат. 
 

Член 8 
По членот 33 се додава нов член 33-а, кој гласи: 
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„Член 33-а 
„(1) Агенцијата за храна и ветеринарство на Репуб-

лика Македонија ги врши работите што се однесуваат 
на безбедноста на храната и храната за животни; орга-
низацијата и одговорноста во вршењето на ветеринар-
ната дејност; спроведувањето, контролата, надзорот и 
следењето на ветеринарните активности во областа на 
здравствената заштита на животните; заштитата и бла-
госостојбата на животните во однос на нивното одгле-
дување, чувањето, грижата и сместувањето, фармското 
држење и искористување, транспортот, постапувањето 
со животните заради обезбедување здравствена зашти-
та на граѓаните; заштитата и благосостојбата на кучи-
њата и домашните миленици, животните во зоолошки-
те градини и животните кои се користат во експери-
ментални и други научни цели; нуспроизводите од жи-
вотинско потекло; идентификацијата и регистрацијата 
на фармските и други животни; ветеринарно-медицин-
ските препарати; контролата на квалитетот на храната 
со исклучок на примарното земјоделско производство 
и други работи од значење на ветеринарното здравство, 
безбедноста на храната и храната за животни. 

(2) Агенцијата за храна и ветеринарство на Репуб-
лика Македонија има својство на правно лице.“ 

 
Член 9 

Со денот на затпочнувањето на примената на овој 
закон: 

- Министерството за информатичко општество про-
должува да работи како Министерство за информатич-
ко општество и администрација и  

- Управата за ветеринарство и Дирекцијата за храна 
продолжуваат да работат како Агенција за храна и ве-
теринарство на Република Македонија. 

 
Член 10 

Со денот на започнувањето на примената на овој 
закон вработените во:   

- Министерството за информатичко општество про-
должуваат да работат во Министерството за информа-
тичко општество и администрација, 

- Министерството за правда кои ги вршат работите 
кои се однесуваат на реформата на јавната администра-
ција и државната управа се преземаат во Министерс-
твото за информатичко општество и администрација, 

- Државниот управен инспекторат се презема во 
Министерството за информатичко општество и адми-
нистрација, 

-Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија и Секретаријатот за европски прашања кои 
ги вршат работите што се однесуваат на реформата на 
јавната администрација се преземаат во Министерство-
то за информатичко општество и администрација и 

- Управата за ветеринарство и Дирекцијата за храна 
продолжуваат да работат во Агенција за храна и вете-
ринарство на Република Македонија. 

Опремата, документацијата и другите средства од 
Министерството за информатичко општество останува-
ат во Министерството за информатичко општество и 
администрација. 

Со денот на започнувањето на примената на овој 
закон опремата, документацијата и другите средства од   

- Управата за ветеринарство и Дирекцијата за храна 
се преземаат во Агенцијата за храна и ветеринарство на 
Република Македонија. 

Член 11 
Вработените во Министерството за транспорт и вр-

ски, кои ги вршат работите што се однесуваат на теле-
комуникациите, телекомуникациската инфраструктура, 
радиодифузијата и радиодифузната инфраструктура, 
како и опремата, документацијата и другите средства 
се преземаат во Министерството за информатичко оп-
штество и администрација од 1 јануари 2012 година. 

 
Член 12 

Одредбите од членот 6 на овој закон со кој се мену-
ва членот 26-а во однос на ставот (1) алинеи 5 и 6 ќе за-
почнат да се применуваат од 1 јануари 2012 година. 

Одредбите од членот 7 на овој закон со кој во чле-
нот 27 став (1) се бришат алинеите 5 и 6 од Законот за 
организација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), ќе започнат да се примену-
ваат од 1 јануари 2012 година. 
 

Член 13 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија", а ќе 
започне да се применува од 1 јануари 2011 година. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR ORGANIZIMIN DHE PUNEN E ORGANEVE 

TË ADMINISTRATES SHTETERORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për organizimin dhe punen e organeve të ad-

ministrates shteterore ("Gazeta Zyrtare e Republikes së 
Maqedonise" numer 58/2000, 44/2002 dhe 82/2008), në 
nenin 11 pika 13 ndryshohet si vijon: 

"13. Ministria e Shoqerise Informatike dhe Administra-
tes;". 

 
Neni 2 

Në nenin 12 paragrafi (1) pas alinese 4 shtohet alineja e 
re 5, si vijon:  

"- Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise e Republikes 
së Maqedonise,".  

 
Neni 3 

Në nenin 17 paragrafi (1) alineja 2 shlyhet. 
Në alinene 12 fjalet: "dhe administrative" shlyhen. 
Alineja 13 shlyhet. 
Në paragrafin (2) alineja 1 shlyhet.  
 

Neni 4 
Në nenin 21 paragrafi (1) alineja 4 fjalet: "bagetise 

dhe" shlyhen.  
Në paragrafin (1) pas alinese 4 shtohet alineja e re 5, si 

vijon: 
"-zbatimin e politikes në sferen e sigurise së ushqimit 

dhe ushqimit për kafshe dhe shendetesise veterinare,". 
Në paragrafin (2) alineja 1 shlyhet.  
 

Neni 5 
Në nenin 22 paragrafi (1) alineja 6 fjalet: "produkteve 

ushqimore dhe" shlyhen.  
Në paragrafin (2) alineja 2 shlyhet.  
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Neni 6 
Neni 26-a ndryshohet si vijon: 
"(1) Ministria e Shoqerise Informatike dhe Administra-

tes i kryen punet që kane të bejne me: 
- zhvillimin dhe promovimin e shoqerise informatike, 
- krijimin dhe udheheqjen e regjistrit të sistemeve in-

formative dhe komunikuese dhe pajisjes informatike në ku-
ader të organeve të administrates shteterore,  

- rrjetin e integruar informatik dhe komunikues, bazat e të 
dhenave, lidhjen e ndersjelle dhe shkembimin e informatave, 
aspektet e sigurise dhe zhvillimin e infrastruktures së organeve 
shteterore, personat juridike dhe personat tjere të cilet me ligj 
jane të ngarkuar që të kryejne autorizime publike,    

- ndjekjen e gjendjeve me teknologjite informative dhe te-
lekomunikuese dhe vendosjen e standardeve nderkombetare, 

- telekomunikimet dhe infrastrukturen telekomunikuese; 
- radiodifuzionin dhe infrastrukturen e radiodifuzionit,  
- rregullimin ligjor të ceshtjeve lidhur me administraten,  
- mbikeqyrjen dhe sigurimin e zbatimit unik të rregulla-

ve që kane të bejne me nepunesit shteterore dhe publike, 
- zhvillimin e politikes lidhur me të drejtat, detyrat, 

pergjegjesite dhe vleresimin e nepunesve shteterore dhe 
publike,    

- klasifikimin dhe pershkrimin e vendeve të punes, rro-
gave dhe kompensimeve të rrogave të nepunesve shteterore 
dhe publike, 

- mbajtjen e Regjistrit të nepunesve shteterore dhe publike,  
- perpilimin e dokumenteve strategjike për pune efikase 

dhe efektive, trajnimin dhe ngritjen profesionale të nepune-
sve shteterore dhe publike, organizimin dhe realizimin e 
trajnimit,   

- zhvillimin dhe koordinimin e politikave lidhur me 
menaxhimin me resurse njerezore, 

- reformen në administraten publike, 
- realizimin e bashkepunimit nderkombetar për ceshtje 

në kompetence të saj, 
-administraten shteterore, 
-proceduren administrative, 
-mbikeqyrjen administrative dhe  
- kryen edhe pune tjera të percaktuara me ligj. 
(2) Në perberje të Ministrise së Shoqerise Informatike 

dhe Administrates eshte: 
- Inspektorati  Shteteror i Administrates." 
 

Neni 7 
Në nenin 27 paragrafi (1) alinete 5 dhe 6 shlyhen.  
 

Neni 8 
Pas nenit 33 shtohet neni i ri 33-a, si vijon: 
 

"Neni 33-a 
"(1) Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise e Republikes 

së Maqedonise i kryen punet që kane të bejne me sigurine e 
ushqimit dhe ushqimit për kafshe; organizimin dhe perg-
jegjesine në kryerjen e veprimtarise veterinare; realizimin, 
kontrollin, mbikeqyrjen dhe ndjekjen e aktiviteteve të vete-
rinarise në sferen e mbrojtjes shendetesore të kafsheve;  
mbrojtjen dhe mireqenien e kafsheve lidhur me rritjen, ru-
ajtjen, kujdesin dhe vendosjen e tyre, mbajtjen në ferma 
dhe shfrytezimin, transportin, veprimin me kafshe për sigu-
rimin e mbrojtjes shendetesore të qytetareve; mbrojtjen dhe 
mireqenien e qenve dhe kafsheve kanakare, kafsheve në 
kopshtet zoologjike dhe kafsheve që shfrytezohen për qelli-
me eksperimentale dhe qellime tjera shkencore; nusprodu-
ktet me origjine shtazore; identifikimin dhe regjistrimin e 
kafsheve të fermave dhe kafsheve tjera; preparatet mjeke-

sore veterinare; kontrollin e kualitetit të ushqimit me per-
jashtim të prodhimit bujqesor primar dhe pune tjera me 
rendesi të shendetesise veterinare, sigurise së ushqimit dhe 
ushqimit për kafshe.  

(2) Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise e Republikes 
së Maqedonise e ka cilesine e personit juridik." 

 
Neni 9 

Me diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji: 
- Ministria e Shoqerise Informatike vazhdon të punoje 

si Ministri e Shoqerise Informatike dhe Administrates dhe  
- Drejtoria e Veterinarise dhe Drejtoria e Ushqimit 

vazhdojne të punojne si Agjenci e Ushqimit dhe Veterina-
rise e Republikes së Maqedonise.  

 
Neni 10 

Me diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji të punesuarit në:    
- Ministrine e Shoqerise Informatike vazhdojne të pu-

nojne në Ministrine e Shoqerise Informatike dhe Admini-
strates, 

- Ministrine e Drejtesise që kryejne pune që kane të 
bejne me reformat në administraten publike dhe admini-
straten shteterore, merren në Ministrine e Shoqerise Infor-
matike dhe Administrates, 

- Inspektoratin Shteteror Administrativ merren në Mi-
nistrine e Shoqerise Informatike dhe Administrates; 

- Sekretariatin e Pergjithshem të Qeverise së Republi-
kes së Maqedonise dhe Sekretariatin për Ceshtje Evropiane 
që kryejne pune që kane të bejne me reformen në admini-
straten publike, merren në Ministrine e Shoqerise Informa-
tike dhe Administrates dhe 

- Drejtorine e Veterinarise dhe Drejtorine e Ushqimit, 
vazhdojne të punojne në Agjencine e Ushqimit dhe Veteri-
narise të Republikes së Maqedonise.  

Pajisja, dokumentacioni dhe mjetet tjera të Ministrise 
së Shoqerise Informatike, mbeten në Ministrine e Shoqeri-
se Informatike dhe Administrates.  

Me diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji, pajisja, do-
kumentacioni dhe mjetet tjera nga:   

- Drejtoria e Veterinarise dhe Drejtoria e Ushqimit, 
merren në Agjencine e Ushqimit dhe Veterinarise të Re-
publikes së Maqedonise.  

 
Neni 11 

Të punesuarit në Ministrine e Transportit dhe Lidhjeve, 
të cilet i kryejne punet që kane të bejne me telekomuniki-
met, infrastrukturen telekomunikuese, radiodifuzionin dhe 
infrastrukturen radiodifuzive, si dhe pajisja, dokumentacio-
ni dhe mjetet tjera, merren në Ministrine e Shoqerise Infor-
matike dhe Administrates nga 1 janari 2012. 

 
Neni 12 

Dispozitat nga neni 6 i ketij ligji me të cilat ndryshohet 
neni 26-a lidhur me paragrafin (1) alinete 5 dhe 6, do të fil-
lojne të zbatohen nga 1 janari 2012. 

Dispozitat nga neni 7 i ketij ligji me të cilat në nenin 27 
paragrafi (1) shlyhen alinete 5 dhe 6 të Ligjit për organizi-
min dhe punen e organeve të administrates shteterore ("Ga-
zeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 58/2000, 
44/2002 dhe 82/2008), do të fillojne të zbatohen nga 1 ja-
nari 2012. 

 
Neni 13 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyr-
tare të Republikes së Maqedonise", kurse do të filloje të 
zbatohet nga 1 janari 2011. 
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3578. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

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

ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за државните службеници, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 23 декември 2010 година. 

 
        Бр. 07-5193/1                              Претседател 
23 декември 2010 година       на Република Македонија,                       
           Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

 на Собранието на Република 
 Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Во Законот за државните службеници („Службен 

весник на Република Македонија“ брoj 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, 06/2009 114/2009 и 35/10), во членoт 
1 зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се 
заменуваат со зборовите: „Агенцијата за администра-
ција.“. 

 
Член 2 

Во членот 3-а зборовите: „Армијата на Република 
Македонија,“ се бришат, а по зборовите: „Министерс-
твото за внатрешни работи,“ се додаваат зборовите: 
„овластени службени лица во воената служба за без-
бедност и разузнавање во Министерството за одбра-
на,“. 

 
Член 3 

Во членот 6 став (3) алинеи 2, 3 и 4 бројот „240“ се 
заменува со бројот „180“. 

Во ставот (5) зборовите: „Агенцијата за државни 
службеници“ се заменуваат со зборовите „Министерс-
твото за информатичко општество и администрација 
(во натамошниот текст: Министерството)“. 

 
Член 4 

Во членот 6-а став (1) зборовите: „Агенцијата за др-
жавните службеници“ се заменуваат со зборовите: 
„Агенција за администрација“. 

 
Член 5 

Членот 7 се менува и гласи: 
„(1) Агенцијата за администрација (во натамошниот 

текст: Агенцијата), е самостоен државен орган со својс-
тво на правно лице. 

(2) Агенцијата за својата работа поднесува годишен 
извештај на усвојување до Собранието на Република 
Македонија, најдоцна до крајот на првото тримесечје 
на тековната, за претходната година. 

(3) Агенцијата ги врши следниве работи: 
- дава писмена согласност на актите за внатрешна 

организација и систематизација на работните места на 
органите од членот 3 став (2) на овој закон, 

- организира и спроведува постапка за селекција и 
вработување на државен службеник , 

- одлучува по жалби и приговори на државните 
службеници, како второстепен орган и 

- врши и други работи утврдени со закон.“ 
 

Член 6 
Во членот 9  став (2) зборовите: „претходна соглас-

ност на Агенцијата и по“ се заменуваат со зборот 
„претходно“. 

 
Член 7 

Во членот 15 ставот (3) се менува и гласи: 
„(3) Претседател на Комисијата за селекција по пра-

вило е раководителот на одделението,односно секторот 
во кој се вработува државен службеник, а другиот член 
на Комисијата  од органот од членот 3 став (2) на овој 
закон по правило е раководителот или друг државен 
службеник од одделението, односно секторот за упра-
вување со човечки ресурси.“ 

 
Член 8 

Во членот 16 став (1) по зборовите: „испит за држа-
вен службеник“ се става запирка и се додаваат зборо-
вите: „психолошки тест, тест за интегритет“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„(3) Испитот за државен службеник се состои од 

општ и практичен дел.“ 
Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Психолошкиот тест со кој се проверуваат соци-

јалните способности на кандидатите за извршување на 
работите и работните задачи во државната служба се 
состои од меѓународно признати психолошки тестови.“ 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Тестот за интегритет со кој се проверуваат 

етичките и моралните вредности на кандидатот се со-
стои од: 

- тест кој се спроведува во писмена форма и ано-
нимно, врз основа на стандардно утврденa листа на 
прашања и 

- устен дел кој подразбира проверка на знаењата на 
кандидатот и можноста за изразување, елоквенција и 
разбирање на значењето на државната служба преку 
давање на одговори на прашања од општа култура.“ 

Во ставот (5) кој станува став (6) зборовите: „општ 
дел од испитот“ се заменуваат со зборот „испит“. 

По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи: 
„(7) За спроведувањето на психолошкиот тест и те-

стот за интегритет Агенцијата ангажира стручни лица 
од независна и целосно акредитирана професионална 
институција, а психолошкиот тест се спроведува врз 
основа на меѓународно признати психолошки тестови.“ 

Во ставот (6) кој станува став (8) зборот „Агенција-
та“ се заменува со зборовите:„министерот за информа-
тичко општество и администрација (во натамошниот 
текст: министерот)“. 
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Член 9 
Во членот 17  став (2) зборовите: „20 дена“ се заме-

нуваат со зборовите: „15 дена“, а зборовите: „ 16 дена“ 
се заменуваат со зборовите: „десет дена“. 

 
Член 10 

Во членот 17-а  став (1) зборовите: „став (9)“ се за-
менуваат со зборовите: „став (5)“. 

Во ставот 7 зборовите: „Агенцијата за државни 
службеници“се заменуваат со зборовите: „Агенцијата 
за администрација“. 

Ставот (8) се менува и гласи: 
„(8) Против одлуката за избор од ставот (1) на овој 

член незадоволниот кандидат има право на жалба до 
Агенцијата, во рок од осум дена од денот на објавува-
њето на одлуката на веб страницата и на огласната таб-
ла на Агенцијата за администрација.“  

Во ставот (9) првата реченица се брише  
Ставот (11) се менува и гласи:  
„(11) Против одлуката на Агенцијата незадоволни-

от кандидат има право на тужба пред надлежниот суд 
во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката“.  

Во ставот (12) зборовите: „државен службеник“се 
заменуваат со зборовите: „пробна работа“. 

 
Член 11 

Во членот 17-б став (1) по зборовите: „државен 
службеник“ се додаваат зборовите: „по завршувањето 
на пробната работа и стекнувањето со статус на држа-
вен службеник“. 

 
Член 12 

Членот 17-в се брише. 
 

Член 13 
Во членот 17-д став (1) во алинејата 1 зборовите: 

„последните две години“ се заменуваат со зборовите: 
„последната година“. 

Во алинејата 2 зборовите: „две години“ се замену-
ваат со зборовите: „една година“. 

 
Член 14 

Во член 17-е во ставот (6) зборовите „преку органот 
за чии потреби бил објавен интерниот оглас,“ се бри-
шат. 

Во ставот (7) првата реченица се брише  
Во ставот (9) зборовите „државен службеник“ се за-

менуваат со зборовите „пробна работа“. 
 

Член 15 
Во членот 17-ж зборот „Агенцијата“ се заменува со 

зборот „Министерството“. 
 

Член 16 
Во членот 17-ѕ бројот „240“ се заменува со бројот 

„180“, а зборот „соработник“ се заменува со зборовите: 
„помлад соработник“. 

 
Член 17 

Членот 17-и се менува и гласи: 
„Вработен во орган на државна управа, друг држа-

вен орган или институција, кој нема статус на државен 
службеник и кој ги исполнува посебните услови од 
членот 13 став (3) на овој закон, по потреба или по не-

гово барање, по претходно положен испит за државен 
службеник, може да биде распореден и да се стекне со 
статус на државен службеник во истиот орган, во друг 
орган на државна управа или друг државен орган, на 
работно место во соодветно звање.“ 

 
Член 18 

По членот 17-и се додава нов поднаслов 3.Пробна 
работа и три нови члена  17-ј, 17-к и 17-л, кои гласат :  

„3. Пробна работа 
 

Член 17-ј 
(1) Лицето кое за прв пат се вработува во државната 

служба, односно државен службеник кој се вработува на 
работно место во повисоко звање од претходно стекна-
тото има обврска за задолжителна пробна работа. 

(2) За избраниот кандидат за државен службеник од 
групата на раководни и стручни звања пробната работа 
трае 12 месеци, а за избраниот кандидат за државен 
службеник од групата на стручно-административни 
звања и за државен службеник кој се вработува на ра-
ботно место во повисоко звање од претходно стекнато-
то, пробната работа трае шест месеци. 

 
Член 17-к 

(1) Избраниот кандидат за државен службеник, од-
носно избраниот државен службеник кој се вработува 
на работно место во повисоко звање од претходно 
стекнатото, пробната работа ја извршува на работното 
место на кое е распореден и се оспособува за самостој-
но извршување на работата, при што му се обезбедува 
обука за оспособување за извршување на работа на 
конкретно работно место. 

(2) Работата на избраниот кандидат за државен 
службеник, односно избраниот државен службеник од 
ставот (1) на овој член ја следи и оценува непосредно 
претпоставениот државен службеник, односно секрета-
рот или државниот секретар за државните службеници 
со звање државен советник и раководител на сектор (во 
натамошниот текст: ментор). 

 (3) Секретарот или државниот секретар, односно 
функционерот кој раководи со органот од членот 3 став 
(2) на овој закон формира Комисија за полагање на 
стручен испит. 

(4) Избраниот кандидат, односно избраниот држа-
вен службеник од ставот (1) на овој член го полага 
стручниот испит во рок од 15 дена пред истекот на вре-
метраењето на пробната работа. 

(5) Начинот на спроведување на пробната работа, 
полагањето на стручниот испит и начинот на оценува-
ње ги пропишува министерот. 

 
Член 17-л 

(1) На крајот на пробната работа избраниот канди-
дат за државен службеник, односно избраниот државен 
службеник кој се вработува на работно место во пови-
соко звање од претходно стекнатото, се оценува со 
следниве оцени: 

- „задоволува“, кога врз основа на оценката на мен-
торот за работењето и покажаното знаење и резултати-
те од стручниот испит од членот  17-к став (4) на овој 
закон може да се очекува дека и понатаму успешно ќе 
ги извршува работите од конкретното работно место и   
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-„не задоволува“, кога врз основа на оценката на 
менторот за работењето и покажаното знаење и резул-
татите од стручниот испит од членот 17-к став (4) на 
овој закон не може да се очекува дека  понатаму ус-
пешно ќе ги извршува работите од конкретното работ-
но место. 

(2) Избраниот кандидат за државен службеник, кој 
по завршување на пробната работа е оценет со оцена 
„задоволува“, се стекнува со статус на државен служ-
беник и се распоредува на работното место за кое бил 
на пробна работа. 

(3) Државниот службеник, кој по завршување на 
пробната работа е оценет со оцена „задоволува“,се рас-
поредува на работното место за кое бил на пробна ра-
бота. 

(4) На избраниот кандидат за државен службеник, 
односно избраниот државен службеник, кој по завршу-
вање на пробната работа е оценет со оцена „не задово-
лува“, му престанува вработувањето во државната 
служба, односно се враќа на работното место на кое 
претходно бил распореден. 

(5) Секретарот, односно функционерот кој раково-
ди со органот во кој не се именува секретар, во рок од 
три дена по завршување на пробната работа донесува 
решение за стекнување со статус на државен службе-
ник и распоредување на работно место, односно за рас-
поредување на работно место или за престанок на вра-
ботувањето, односно за враќање на претходното работ-
но место. 

(6) Против решението од ставот (5) на овој член из-
браниот кандидат за државен службеник, односно из-
браниот државен службеник, има право на жалба до 
Агенцијата во рок од осум дена од денот на приемот на 
решението.  

(7) Агенцијата одлучува во рок од осум дена од де-
нот на приемот на жалбата. 

(8) Против одлуката на Агенцијата незадоволниот 
кандидат, односно државниот службеник има право на 
тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од денот на 
приемот.“ 

  
Член 19 

По членот 17-л  се додава нов член  17-љ, кој гласи:  
 

„Член 17-љ 
(1) Функционерот кој раководи со орган од членот 

3 став (2) на овој закон по претходна согласност од Се-
кретаријатот за спроведување на Рамковниот договор 
донесува годишен план за соодветна и правична заста-
пеност на заедниците, што го доставуваат до Мини-
стерството. 

(2) Содржината на планот од ставот (1) на овој член 
ја пропишува министерот“. 

 
Член 20 

Во членот 18  став (3) зборот „Агенцијата“ се заме-
нува со зборот „Министерот “. 

 
Член 21 

Во членот 24 став (2) зборовите: „Агенцијата со акт 
го утврдува“ се заменуваат со зборовите: „Министерот 
го пропишува“. 

Во ставот (4) зборот „Агенцијата“ се заменува со 
зборот „Министерството“. 

Ставот (7) се брише.  
Во ставот (8) кој станува став (7) зборовите: „се 

утврдува со акт на Агенцијата“ се заменуваат со зборо-
вите: „ги пропишува министерот “. 

 
Член 22 

Во членот 35 став (2) зборовите: „став (1)“ се заме-
нуваат со зборовите: „став (2) “. 

Во ставот (2) алинеја 1 бројот „240“ се заменува со 
бројот „180“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Работното искуство на државниот службеник 

се вреднува во износ од 0,5% од делот на основната 
плата со која се вреднува степенот на образование и 
додатокот на плата за звање, за секоја навршена година 
работен стаж, а најмногу до 20%.“ 

 
Член 23 

Во членот 45  став (5) зборот „Агенцијата“ се заме-
нува со зборот „Mинистерот “. 

 
Член 24 

Во членот 48  ставот (2) зборовите: „утврдува Аген-
цијата“ се заменуваат со зборовите: „пропишува мини-
стерот “. 

 
Член 25 

Во членот 59 процентот „60%“ се заменува со про-
центот „50%“. 

 
Член 26 

Во членот 61 ставот (3) се менува и гласи:  
„(3) Поблиските критериуми за доделување на па-

ричната награда од став (1)  на овој член ги пропишува 
министерот“. 

 
Член 27 

Во член 62 ставот (1) се менува и гласи:  
„(1) На избраниот кандидат за државен службеник 

кој за прв пат се вработува во државната служба и е на 
пробната работа му се исплатува плата во висина од 
80% од платата за работното место за кое е избран.“  

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи : 
„(2) На државниот службеник кој е на пробната ра-

бота на работно место со звање повисоко од претходно 
стекнатото, му се исплатува платата од работното ме-
сто на кое претходно бил распореден.“ 

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „др-
жавниот службеник-приправник“ се заменуваат со збо-
ровите: „ кандидат за државен службеник кој за прв пат 
се вработува и кој е на пробната работа, односно др-
жавниот службеник кој е на пробната работа на работ-
но место со звање повисоко од претходно стекнатото“. 

 
Член 28 

Во членот 66 став (1) во точката 2) зборовите: „10% 
до 30%“ се заменуваат со зборовите: „20%, односно 
30%“. 

Точката 3) се менува и гласи: 
„3) распоредување на работно место во непосредно 

пониско звање и“.  
 

Член 29 
Во членот 67 став (1) по точката 4) се додава нова 

точка 5), која гласи:  
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„5) неизвршување или несовесно, непристојно, не-
навремено или небрежно вршење на службената долж-
ност со полесни последици од повредата;“. 

Точките 5) и 6) стануваат точки 6) и 7). 
Во ставот (2) бројот „10%“ се заменува со бројот 

„20%“. 
 

Член 30 
Во членот 68 став (2) алинеја 1 зборовите: „10% до“ 

се бришат. 
Алинејата 2 се менува и гласи : 
„-распоредување на работно место во непосредно 

пониско звање и“. 
 

Член 31 
Во членот 70 став (2) зборовите: „еден државен 

службеник“ се заменуваат со зборовите „двајца држав-
ни службеници, од кои еден“, а зборовите: „и еден член 
од Агенцијата“ се бришат. 

Во ставот (3) зборот „двајца“ се заменува со зборот 
„тројца“, а зборовите: „и еден член од Агенцијата“ се 
бришат. 

 
Член 32 

Членот 73-а се менува и гласи: 
„Начинот на водењето на дисциплинската постапка 

за уредување на дисциплински престап го пропишува 
министерот“. 

 
Член 33 

Во членот 74 став (3) зборовите: „еден државен 
службеник“ се заменуваат со зборовите: „и двајца др-
жавни службеници, од кои еден“, а зборовите: „еден 
државен службеник од Агенцијата“се бришат. 

 
Член 34 

Во членот 76 зборовите: „Министерот, односно 
функционерот“ се заменуваат со зборот „Функционе-
рот“. 

 
Член 35 

Во членот 76-а став (1) по зборот „должен“ се дода-
ваат зборовите: „до Министерството“. 

Во ставот (2) зборовите: „се утврдува со акт на 
Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „ги пропишу-
ва министерот “. 

 
Член 36 

Членот 77 се менува и гласи:   
„(1) Државните службеници, освен секретарот, врз 

основа на континуирано следење на нивната работа, се 
оценуваат секои шест месеци.   

(2) Оценувањето на државните службеник завршува 
најдоцна еден месец по истекот на шесте месеци за кои 
се врши оценувањето. 

(3) Државните службеници кои во текот на шесте 
месеци за кои се врши оценувањето, биле отсутни од 
работа подолго од три месеци (боледување, неплатено 
отсуство и слично), како и државните службеници кои 
за прв пат се вработиле, во периодот во кој се врши 
оценувањето и работеле пократко од три месеци нема 
да бидат оценувани.“  

Член 37 
Во членот 78 ставови (3) и (4) зборовите: „во текот 

на годината“ се заменуваат со зборовите: „во текот на 
шесте месеци за кои се врши оценувањето“. 

Во ставот (5) зборовите: „се утврдува со акт на 
Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „ја пропишува 
министерот “. 

 
Член 38 

Во членот 79 став (2) зборот „Агенцијата“ се заме-
нува со зборот „министерот“. 

 
Член 39 

Во членот 79-а ставови (2) и (3) зборот „Агенција-
та“ се заменува со зборот „ Министерството “. 

Во ставот (4) зборовите: „се утврдува со акт на 
Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „ја пропишува 
министерот “. 

 
Член 40 

Во членот 81-г став (1) алинеја 2 зборовите: „во 
последните пет години најмалку три пати“ се заменува-
ат со зборовите: „најмалку два пати во последните три 
оценувања “. 

По алинејата 3 се додава алинеја 4, која гласи: 
„- по барање на секретарот, односно функционерот 

кој раководи со органот во кој не се именува секретар, 
ако државниот службеник не ги извршува работните за-
дачи утврдени во описот на работното место, а притоа 
му биле обезбедени потребните услови, упатства и насо-
ки за работа,  бил претходно писмено предупреден дека 
постои незадоволство од начинот на извршувањето на 
работните задачи и му бил утврден рок, не подолг од 30 
дена во кој можел да го подобри своето работење.“ 

Во алинејата 5 која станува алинеја 6 зборот „тру-
дот“ се заменува со зборот „администрацијата“. 

 
Член 41 

Во членот 82-г по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Против одлуката за избор на Агенцијата неза-
доволниот кандидат има право на жалба до надлежната 
второстепена комисија на Владата на Република Маке-
донија, во рок од осум дена од денот на објавувањето 
на одлуката на веб страницата и на огласната табла на 
Агенцијата за администрација.“  

 
Член 42 

Во членот 82-д зборот „Агенцијата“ се заменува со 
зборот „Министерството“. 

 
Член 43 

Во членот 82-е став (1) зборот „Агенцијата“ се за-
менува со зборот  „Министерството “. 

Во ставот (2) зборовите: „Агенцијата е должна“ се 
заменуваат со зборовите:  „Министерството е должно“. 

Во ставот (3) зборовите: „Агенцијата со правилник“ 
се заменуваат со зборот  „министерот“. 

 
Член 44 

Во членот 82-ж ставови (5) и (6) зборот „Агенција-
та“ се заменува со зборот „Министерството“. 

 
Член 45 

Во членот 82-з став (1) зборот „Агенцијата“ се за-
менува со зборот „Министерството“. 
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Во ставот (3) зборовите: „Агенцијата донесува акт 
за“ се заменуваат со зборовите: „Министерот ја пропи-
шува“. 

 
Член 46 

Во членот 82-и став (1) зборот „Агенцијата“ се за-
менува со зборовите: „Државниот инспекторат за ад-
министрација“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Надзорот од ставот (1) го вршат инспектори.“ 
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи : 
„(3) Инспекторот ги има овластувањата утврдени во 

Законот за инспекциски надзор.“ 
 

Член 47 
Во членот 82-ј став (2) во првата реченица по збо-

ровите: „Редовниот надзор“ се додаваат зборовите: „е 
најавен надзор и“, а во втората реченица зборовите 
„директорот на Агенцијата“ се заменуваат со зборот  
„министерот“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
 „(3) Вонредниот надзор е ненајавен надзор и се вр-

ши врз основа на иницијатива поднесена од функцио-
нерот кој раководи со орган од членот 3 став (2) на овој 
закон, физички лица, како и по службена должност во 
случај на сомневање на спроведување на Законот и 
прописите донесени врз основа на овој закон.“ 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Контролниот инспекциски надзор се врши по 

истекот на рокот определен во инспекцискиот акт до-
несен од страна на инспекторот, при што инспекторот 
при утврдување на фактичката состојба ќе констатира 
дека органот од членот 3 став (2) на овој закон делумно 
постапил или не постапил по инспекцискиот акт.“ 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Непостапувањето, односно делумното постапу-

вање по инспекцискиот акт претставува основа за при-
мена на инспекциските мерки во согласност со закон.“ 

Во ставот (5) кој станува став (6) зборовите: „дире-
кторот на Агенцијата“ се заменуваат со зборот „мини-
стерот “. 

 
Член 48 

Членот 82-к се менува и гласи: 
„(1) Органот од членот 3 став (2) на овој закон е 

должен на инспекторот: 
- да му овозможи непречено вршење на инспекци-

скиот надзор и да ја стави на увид документацијата и 
податоците кои се потребни за вршење на надзорот, 

- да му ги обезбеди условите неопходни за непрече-
на работа и утврдување на фактичката состојба, 

- да му даде писмено или усно објаснување во врска 
со предметот на надзорот, 

- по писмено барање на инспекторот, во рокот опре-
делен со барањето, на инспекторот да му достави или 
подготви точни и целосни податоци, извештаи, матери-
јали или други документи кои се неопходни за извршу-
вање на надзорот  и 

- да му даде други информации во врска со предме-
тот на надзорот. 

 (2) Во согласност со закон, заради отстранување на 
утврдените неправилности, инспекторот има право и 
обврска на органот од членот 3 став (2) на овој закон: 

- да му укаже на утврдените неправилности и да 
определи рок за нивно отстранување, 

- да му нареди да преземе соодветни мерки и актив-
ности во рок кој ќе го определи и 

- да му поднесе барање за поведување на прекршоч-
на постапка. 

(3) Заради отстранување на утврдените недостатоци 
инспекторот може да врши и други овластувања и од-
говорности во согласност со закон. 

(4) При вршењето на надзорот не смее да биде по-
вредена тајноста на личните податоци.“. 

 
Член 49 

Членот 82-л се менува и гласи: 
„(1) За извршениот надзор, инспекторот составува 

записник на местото на вршење на надзорот. 
(2) Органот од членот 3 став (2) на овој закон има 

право да дава изјави на записник и забелешки во однос 
на законитоста на постапката на надзорот, односот на 
инспекторот или точноста на утврдената фактичка со-
стојба, со образложение за причините за тоа. 

(3) По завршувањето на надзорот записникот се 
потпишува и примерок се предава на органот од членот 
3 став (2) на овој закон. 

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога по-
ради обемот и сложеноста на надзорот, неговата при-
рода и околности не е можно да се состави записник во 
текот на надзорот, записникот се составува во службе-
ните простории на инспекциската служба во рок од три 
дена од денот на надзорот со образложение за причи-
ните за тоа и примерок од записникот му се доставува 
на потпишување и на произнесување на органот од 
членот 3 став (2) на овој закон во рок од осум дена од 
денот на приемот на записникот. 

(5) Во постапката на надзор инспекторот донесува 
заклучок и решение. 

(6) Решението од ставот (5) на овој член, се носи 
без одлагање, а најдоцна во рок од осум дена од завр-
шувањето на надзорот. 

(7) Против решението и заклучокот може да се изја-
ви жалба во рок од осум дена од денот на приемот на 
решението.“ 

 
Член 50 

Во членот 82-љ ставови (1) и (2) зборот „Агенција-
та“ се заменува со зборовите: „Државниот инспекторат 
за администрација“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„(3) Содржината на извештајот од ставот (1) на овој 

член ја пропишува министерот.“ 
 

Член 51 
По членот 82-љ се додава нова Глава IX-б. ПРЕКР-

ШОЧНИ ОДРЕДБИ со два нови члена, 82-м и 82-н кои 
гласат: 

 
„IX-б. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 82-м 

(1) Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе му се изрече на функ-
ционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2)  
на овој закон,  ако: 

- го попречува инспекторот во вршењето на надзо-
рот или кога во определениот рок не му ги достави ба-
раните податоци, 

- во определениот рок не го извести инспекторот за 
преземените мерки по записникот, односно решението и 
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- во определениот рок не го изврши решението за 
отстранување на утврдените недостатоци и не го изве-
сти инспекторот за преземените мерки по записникот, 
односно решението. 

(2) Глоба во износ од 150 до 800 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе му се изрече на раково-
дителот на секторот, односно одделението за управува-
ње со човечки ресурси или друго овластено лице од ор-
ганот од член 3 став (2) на овој закон, ако: 

- го попречува инспекторот во вршењето на надзо-
рот,  

- не постапи на начин кој му е определен, ги прече-
кори овластувањата и должностите,  

- не ја стави на увид документацијата и податоците 
кои се потребни за вршење на надзорот и 

- не даде информации во врска со предметот на над-
зорот. 

(3) Глоба  од 500 до 1.000 евра во денарска против-
вредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот 
кој раководи  со органот од членот 3 став (2) на овој за-
кон,  ако не го донесе годишниот план од членот 17-љ 
на овој закон и ако не го спроведува истиот. 

 
Член 82-н 

(1) За прекршоците утврдени со овој закон прекр-
шочната постапка ја води и прекршочни санкции изре-
кува надлежниот суд. 

 (2) Пред поднесување на барање за покренување на 
прекршочна постапка до надлежниот суд се врши по-
рамнување согласно со Законот за прекршоците.“ 

 
Член 52 

Со денот на започнувањето на примената на овој 
закон:   

- Агенцијата за државни службеници продолжува 
да работи како Агенција за администрација и  

- вработените во Агенцијата за државни службени-
ци кои ги вршат работите кои согласно со овој закон се 
во надлежност на Министерството за информатичко 
општество и администрација, како и опремата, доку-
ментацијата и другите средства кои се однесуваат на 
вршењето на овие работи се преземаат во Министерс-
твото за информатичко општество и администрација. 

 
Член 53 

(1) Подзаконските акти донесени согласно со Зако-
нот за државните службеници („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 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 и 35/10), продолжуваат да се примену-
ваат до денот да влегувањето во сила на подзаконските 
акти предвидени со овој закон. 

(2) Подзаконските акти чие донесување е утврдено 
со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 
денот на започнувањето на примената на овој закон. 

 
Член 54 

(1) Постапките за вработување и дисциплинските 
постапки на државните службеници започнати пред де-
нот на започнувањето на примената на овој закон, ќе се 
завршат според Законот за државните службеници 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
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 и 35/10). 

(2) Потврдите за положен стручен испит за врабо-
тување на државен службеник издадени пред денот на 
започнувањето на примената на овој закон важат до 
истекот на рокот за кој се издадени. 

(3) Лицата кои пред денот на започнувањето на 
примената на овој закон се вработени како приправни-
ци ќе се стекнат со статус на државен службеник сог-
ласно 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 и 35/10). 

 
Член 55 

Органите од членот 3 став (2) на овој закон, актите 
за систематизација на работните места да ги усогласат 
со овој закон во рок од 60 дена од денот на започнува-
њето на примената на овој закон. 

 
Член 56 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за државните службеници. 

 
Член 57 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 
2011 година. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E 

LIGJIT PËR NEPUNES SHTETERORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për nepunes shteterore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise", numer 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, 06/2009, 114/2009 dhe 35/10), në nenin 1 fjalet: 
"Agjencia e Nepunesve Shteterore" zevendesohen me fja-
let: "Agjencia e Administrates.". 

 
Neni 2 

Në nenin 3-a fjalet: "Armata e Republikes së Maqedo-
nise", shlyhen, ndersa pas fjaleve: "Ministria e Puneve të 
Brendshme," shtohen fjalet: "persona zyrtare të autorizuar 
në sherbim ushtarak për siguri dhe zbulim në Ministrine e 
Mbrojtjes,". 

 
Neni 3 

Në nenin 6 paragrafi (3) alinete 2, 3 dhe 4 numri "240" 
zevendesohet me numrin "180". 

Në paragrafin (5) fjalet: "Agjencia e Nepunesve Shtete-
rore" zevendesohen me fjalet: "Ministria e Shoqerise Infor-
matike dhe Administrates (në tekstin e metejshem: Mini-
stria)". 

 
Neni 4 

Në nenin 6-a paragrafi (1) fjalet: "Agjencia e Nepune-
sve Shteterore" zevendesohen me fjalet: "Agjencia e Admi-
nistrates". 

 
Neni 5 

Neni 7 ndryshohet si vijon: 



23 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 167 - Стр. 11 

"(1) Agjencia e Administrates (në tekstin e metejme: 
Agjencia) eshte organ shteteror i pavarur me cilesi të per-
sonit juridik.  

(2) Agjencia për punen e saj parashtron raport vjetor 
për miratim në Kuvendin e Republikes së Maqedonise, më 
së voni deri në fund të tremujorit të pare të vitit rrjedhes, 
për vitin paraprak.  

(3) Agjencia i kryen keto pune: 
- jep pajtim me shkrim të akteve për organizim të 

brendshem dhe sistematizim të vendeve të punes në orga-
net nga neni 3 paragrafi (2) i ketij ligji,  

- organizon dhe realizon procedure për seleksionimin 
dhe punesimin e nepunesve shteterore, 

- vendos për ankesat dhe kundershtimet e nepunesve 
shteterore, si organ i shkalles së dyte dhe  

- kryen edhe pune tjera të percaktuara me ligj."  
 

Neni 6 
Në nenin 9 paragrafi (2) fjalet: "pajtim paraprak të Ag-

jencise dhe me" zevendesohen me fjalen "paraprak".  
 

Neni 7 
Në nenin 15 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"(3) Kryetar i Komisionit për Seleksionim sipas rregul-

les eshte udheheqesi i seksionit perkatesisht sektorit në të 
cilin punesohet nepunesi shteteror, ndersa anetar tjeter i 
Komisionit i organit nga neni 3 paragrafi (2) i ketij ligji, si-
pas rregulles eshte udheheqesi ose nepunesi tjeter shteteror 
nga seksioni perkatesisht sektori për udheheqje me resurse 
njerezore." 

 
Neni 8 

Në nenin 16 paragrafi (1) pas fjaleve: "provim për ne-
punes shteteror" vihet presje dhe shtohen fjalet: "test psi-
kik, test për integritet".  

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"(3) Provimi për nepunes shteteror perbehet nga pjesa e 

pergjithshme dhe praktike." 
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"(4) Testi psikik me të cilin kontrollohen aftesite socia-

le të kandidatit për kryerjen e puneve dhe detyrave të punes 
në sherbimin shteteror, perbehet nga teste psikike të pranu-
ara nderkombetarisht."  

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si vijon: 
"(5) Testi për integritet me të cilin kontrollohen vlerat 

etike dhe morale të kandidatit perbehet nga: 
- testi i cili realizohet me shkrim dhe në forme anoni-

me, në baze të listes standarde të percaktuar të pyetjeve dhe 
- pjesa gojore e cila e nenkupton kontrollin e diturise së 

kandidateve dhe mundesise për shprehje, elokuence dhe 
kuptimin e rendesise së sherbimit shteteror nepermjet dhe-
nies së pergjigjeve të pyetjeve nga kultura e pergjithshme." 

Në paragrafin (5) i cili behet paragraf (6) fjalet: "pjesa 
e pergjithshme e provimit" zevendesohen me fjalen "provi-
mi". 

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon: 
"(7) Për realizimin e testit psikologjik dhe testeve për 

integritet  Agjencia angazhon persona profesionale nga in-
stitucioni profesional dhe plotesisht i pavarur i akredituar, 
ndersa testi psikologjik realizohet në baze të testeve psiko-
logjike të pranuara nderkombetarisht." 

Në paragrafin (6) i cili behet paragraf (8) fjala "Agjen-
cia" zevendesohet me fjalet: "ministri i Shoqerise Informa-
tike dhe Administrates (në tekstin e metejshem: ministri)". 

Neni 9 
Në nenin 17 paragrafi (2) fjalet: "20 dite" zevendeso-

hen me fjalet: "15 dite", ndersa fjalet: "16 dite" zevendeso-
hen me fjalet: "dhjete dite".  

 
Neni 10 

Në nenin 17-a paragrafi (1) fjalet: "paragrafi (9)" ze-
vendesohen me fjalet: "paragrafi (5)". 

Në nenin 7 fjalet: "Agjencia e Nepunesve Shteterore" 
zevendesohen me fjalet: "Agjencia e Administrates". 

Paragrafi (8) ndryshohet si vijon: 
     "(8) Kunder vendimit për zgjedhje nga paragrafi (1) 

i ketij neni kandidati i pakenaqur ka të drejte ankese në Ag-
jenci, në afat prej tete ditesh nga dita e shpalljes së aktven-
dimit në ueb faqen dhe në tabelen e shpalljeve të Agjencise 
së Administrates."   

Në paragrafin (9) fjalia e pare shlyhet.  
Paragrafi (11) ndryshohet si vijon:  
"(11) Kunder vendimit të Agjencise kandidati i pakena-

qur ka të drejte padie në gjykaten kompetente në afat prej 
15 ditesh nga dita e pranimit të vendimit".  

Në paragrafin (12) fjalet: "nepunes shteteror" zevende-
sohen me fjalet: "pune provuese."  

 
Neni 11 

Në nenin 17-b paragrafi (1) pas fjaleve: "nepunes shte-
teror" shtohen fjalet: "pas perfundimit të punes provuese 
dhe marrjes së statusit të nepunesit shteteror".   

 
Neni 12 

Neni 17-v shlyhet.  
 

Neni 13 
Në nenin 17-d paragrafi (1) alineja 1 fjalet: "dy vitet e 

fundit" zevendesohen me fjalet: "viti i fundit".  
Në alinene 2 fjalet: "dy vite" zevendesohen me fjalet 

"një vit". 
 

Neni 14 
Në nenin 17-e në paragrafin (6) fjalet: "nepermjet orga-

nit për nevojat e të cilit eshte publikuar shpallja e brendsh-
me," shlyhen.  

Në paragrafin (7) fjalia e pare shlyhet  
Në paragrafin (9) fjalet: "nepunes shteteror" zevendeso-

hen me fjalet: "pune provuese."  
 

Neni 15 
Në nenin 17-zh fjala "Agjencia" zevendesohet me fja-

len "Ministria".  
 

Neni 16 
Në nenin 17-x numri "240" zevendesohet me numrin 

"180", ndersa fjala "bashkepunetor" zevendesohet me fja-
let: "bashkepunetor i ri".  

 
Neni 17 

Neni 17-i ndryshohet si vijon: 
"I punesuari në organin e administrates shteterore, or-

gan ose institucion tjeter shteteror, i cili nuk ka status të ne-
punesit shteteror dhe i cili i ploteson kushtet e vecanta nga 
neni 13 paragrafi (3) i ketij ligji, sipas nevojes ose me ker-
kese të tij, pas dhenies së provimit paraprak për nepunes 
shteteror, mund të sistemohet dhe ta fitoje statusin e nepu-
nesit shteteror në organin e njejte, në organ tjeter të admi-
nistrates shteterore ose organ tjeter shteteror, në vendin e 
punes në titullin perkates."  
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Neni 18 
Pas nenit 17-i shtohet nentitull i ri 3. Puna provuese 

dhe tre nene të reja17-j, 17-k dhe 17-ll, si vijojne:  
„3. Puna provuese 
 

Neni 17-j 
(1) Personi i cili për here të pare punesohet në sherbim 

shteteror, perkatesisht nepunesi shteteror i cili punesohet 
në vendin e punes me titull  më të larte nga ai që e ka pasur 
paraprakisht, obligohet për pune provuese të detyrueshme.   

(2) Për kandidatin e zgjedhur për nepunes shteteror nga 
grupi i titujve udheheqes dhe profesionale puna provuese 
zgjat 12 muaj, ndersa për kandidatin e zgjedhur për nepu-
nes shteteror nga grupi i titujve profesionale administrative 
dhe për nepunes shteteror i cili punesohet në vendin e pu-
nes me titull më të larte nga ai i marre paraprakisht, puna 
provuese zgjat gjashte muaj.  

 
Neni 17-k 

(1) Kandidati i zgjedhur për nepunes shteteror, perkate-
sisht nepunesi i zgjedhur shteteror i cili punesohet në vend 
pune me titull më të larte se ai i që e ka pasur paraprakisht, 
punen provuese e kryen në vendin e punes ku eshte siste-
muar dhe aftesohet për kryerjen e pavarur të punes, me 
ç'rast i sigurohet trajnim për aftesim për kryerjen e punes 
në vendin konkret të punes. 

(2) Punen e kandidatit të zgjedhur për nepunes shtete-
ror, perkatesisht nepunesit të zgjedhur shteteror nga para-
grafi (1) i ketij neni, e percjell dhe e vlereson nepunesi 
shteteror epror i drejtperdrejte, perkatesisht sekretari ose 
sekretari shteteror për nepunes shteterore me titull keshill-
tar shteteror dhe udheheqes i sektorit (në tekstin e metutjes-
hem: mentori). 

 (3) Sekretari ose sekretari shteteror, perkatesisht fun-
ksionari i cili udheheq me organin nga neni 3 paragrafi (2) 
i ketij ligji, formon Komision për Dhenien e Provimit Pro-
fesional. 

(4) Kandidati i zgjedhur, perkatesisht nepunesi shtete-
ror i zgjedhur nga paragrafi (1) i ketij neni, e jep provimin 
profesional në afat prej 15 ditesh para perfundimit të ko-
hezgjatjes së punes provuese. 

(5) Menyren e realizimit të punes provuese, dhenien e 
provimit profesional dhe menyren e vleresimit i percakton 
ministri. 

 
Neni 17 - Il 

(1) Në fund të punes provuese kandidati i zgjedhur për 
nepunes shteteror, perkatesisht nepunesi i zgjedhur shtete-
ror i cili punesohet në vendin e punes me titull më të larte 
se ai i fituar paraprakisht, vleresohet me notat si vijojne: 

- “mjaftueshem”, kur në baze të vleresimit të mentorit 
për punen dhe diturine e treguar dhe rezultatet e provimit 
profesional nga neni 17 – k paragrafi (4) i ketij ligji, mund 
të pritet se edhe më tutje me sukses do t'i kryeje punet në 
vendin konkret të punes dhe  

- “pamjaftueshem”, kur në baze të vleresimit të mento-
rit për punen dhe diturine e treguar dhe rezultatet e provi-
mit profesional nga neni 17 – k paragrafi (4) i ketij ligji, 
nuk mund të pritet se edhe më tutje me sukses do t'i kryeje 
punet në vendin konkret të punes.  

(2) Kandidati i zgjedhur për nepunes shteteror, i cili pas 
perfundimit të punes provuese eshte vleresuar me note 
“mjaftueshem”, e fiton statusin e nepunesit shteteror dhe 
sistematizohet në vendin e punes për të cilin ka qene në pu-
ne provuese. 

(3) Nepunesi shteteror, i cili pas perfundimit të  punes 
provuese eshte vleresuar me note “mjaftueshem”, sistema-
tizohet në vendin e punes për të cilin ka qene në pune pro-
vuese. 

(4) Kandidatit të zgjedhur për nepunes shteteror, perka-
tesisht nepunesit të zgjedhur shteteror, i cili pas perfundi-
mit të punes provuese eshte vleresuar me note “pamjaftues-
hem”, i pushon puna në sherbimin shteteror, perkatesisht 
kthehet në vendin e punes ku ka qene i sistematizuar para-
prakisht.  

(5) Sekretari, perkatesisht funksionari i cili udheheq me 
organin në të cilin nuk emerohet sekretar, në afat prej tri 
ditesh pas perfundimit të punes provuese miraton aktven-
dim për marrjen e statusit nepunes shteteror dhe sistemati-
zim në vendin e punes, perkatesisht për sistematizim në 
vendin e punes, ose për shuarjen e punesimit, perkatesisht 
për kthim në vendin e meparshem të punes.    

(6) Kunder aktvendimit nga paragrafit (5) i ketij neni 
kandidati i zgjedhur si nepunes shteteror, perkatesisht ne-
punesi i zgjedhur shteteror, ka të drejte ankese në Agjenci 
në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit.  

(7) Agjencia vendos në afat prej tete ditesh nga dita e 
pranimit të ankeses.  

(8) Kunder vendimit të Agjencise kandidati, perkate-
sisht nepunesi shteteror i pakenaqur ka të drejte padie në 
gjykaten kompetente në afat prej 15 ditesh nga dita e prani-
mit.” 

  
Neni 19 

Pas neni 17 – Il shtohet nen i ri 17 – I, si vijon:  
 

“Neni 17 - I 
(1) Funksionari i cili udheheq me organin nga neni 3 

paragrafi (2) i ketij ligji, me pajtimin paraprakisht të Sekre-
tariatit për Zbatimin e Marreveshjes Kornize, miraton plan 
vjetor për perfaqesimin e drejte dhe adekuat të bashkesive, 
që e dorezon në  Ministri. 

(2) Permbajtjen e planit nga paragrafi (1) i ketij neni, e 
percakton ministri". 

 
Neni 20 

Në nenin 18 paragrafi (3) fjala “Agjencia” zevendeso-
het me fjalen “Ministri”. 

 
Neni 21 

Në nenin 24 paragrafi (2) fjalet: “Agjencia me akt e 
percakton” zevendesohen me fjalet: “Ministri e percakton”. 

Në nenin (4) fjala “Agjencia” zevendesohet me fjalen 
“Ministria”. 

Paragrafi (7) shlyhet.  
Në paragrafin (8) që behet paragraf (7) fjalet: “perca-

ktohet me akt të Agjencise” zevendesohen me fjalet “i per-
cakton ministri”. 

 
Neni 22 

Në nenin 35 paragrafi (2) fjalet: “paragrafi (1)” zeven-
desohen me fjalet: “paragrafi (2)”. 

Në paragrafin (2) alineja 1 numri “240” zevendesohet 
me numrin “180”. 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
“(4) Pervoja e punes e nepunesit shteteror vleresohet në 

shume prej 0,5% nga pjesa e rroges themelore me të cilen 
vleresohet shkalla e arsimit dhe shteses së rroges për titull, 
për çdo vit të kryer të stazhit të punes, e më së shumti deri 
në 20%.” 
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Neni 23 
Në nenin 45 paragrafi (5) fjala “Agjencia” zevendeso-

het me fjalen “Ministri”. 
 

Neni 24 
Në nenin 48 paragrafi (2) fjalet: “percakton Agjencia” 

zevendesohet me fjalet “percakton Ministri”. 
 

Neni 25 
Në nenin 59 perqindja “60%” zevendesohet me per-

qindjen “50%”. 
 

Neni 26 
Në nenin 61 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
“(3) Kriteret më të aferta për ndarjen e shperblimit me 

para nga paragrafi (1) i ketij neni, i percakton ministri". 
 

Neni 27 
Në nenin 62 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
“(1) Kandidatit të zgjedhur për nepunes shteteror i cili 

për here të pare punesohet në sherbimin shteteror dhe eshte 
në pune provuese, i paguhet rroge në lartesi prej 80% nga 
rroga e vendit të punes për të cilin eshte zgjedhur.”  

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 
“(2) Nepunesit shteteror i cili eshte në pune provuese 

në vendin e punes me titull më të larte se ai i fituar parapra-
kisht, i paguhet rroge nga vendi i punes në të cilin ka qene i 
sistemuar më pare.” 

Në paragrafin (2) që behet paragraf (3) fjalet: “nepune-
si shteteror – praktikant” zevendesohet me fjalet: “kandida-
ti për nepunes shteteror i cili për here të pare punesohet dhe 
i cili eshte në pune provuese, perkatesisht nepunesi shtete-
ror i cili eshte në pune provuese në vendin e punes me titull 
më të larte se ai i fituar paraprakisht." 

 
Neni 28 

Në nenin 66 paragrafi (1) pika 2) fjalet: "10% deri në 
30% " zevendesohen me fjalet: "20%, perkatesisht 30%". 

Pika 3) ndryshohet si vijon: 
"3) sistemim në vend pune me titull drejtperdrejt më të 

ulet dhe". 
 

Neni 29 
Në nenin  67 paragrafi (1) pas pikes 4) shtohet pike e re 

5), si vijon:  
"5) moskryerje ose kryerje e papergjegjshme, e pahijsh-

me, jo në kohe ose  e pakujdesshme e detyres  zyrtare me 
pasoja më të lehta të cenimit;". 

Pikat 5) dhe 6) behen pika 6) dhe 7). 
Në paragrafin (2) numri "10%" zevendesohet me nu-

mrin "20%". 
 

Neni 30 
Në nenin 68 paragrafi (2) alineja 1 fjalet : "10% deri" 

shlyhen.  
Alineja 2 ndryshohet si vijon: 
"- sistemim në vend pune me titull drejtperdrejt më të 

ulet dhe". 
 

Neni 31 
Në nenin 70 paragrafi (2) fjalet: "një nepunes shteteror" 

zevendesohen me fjalet: "dy nepunes shteterore, prej të ci-
leve njeri", ndersa fjalet: "dhe një anetar i Agjencise" 
shlyhen. 

Në paragrafin (3) fjala "dy" zevendesohen me fjalen 
"tre", ndersa fjalet: " dhe një anetar i Agjencise" shlyhen. 

 
Neni 32 

Neni 73-a ndryshohet si vijon: 
"Menyren e mbajtjes së procedures disiplinore për rre-

gullimin e kundervajtjes disiplinore e percakton ministri". 
 

Neni 33 
Në nenin 76 paragrafi (3) fjalet: "një nepunes shteteror" 

zevendesohen me fjalet: "dhe dy nepunes shteterore, prej të 
cileve njeri", ndersa fjalet: "një nepunes shteteror i Agjen-
cise" shlyhen. 

 
Neni 34 

Në nenin 75 fjalet: "Ministri, perkatesisht funksionari" 
zevendesohen me fjalen "Funksionari". 

 
Neni 35 

Në nenin 76-a paragrafi (1) pas fjales "obligohet" shto-
hen fjalet "në Ministri". 

Në paragrafin (2) fjalet: "percaktohet me akt të Agjen-
cise" zevendesohen me fjalet: " i percakton ministri".  

 
Neni 36 

Neni 77 ndryshohet si vijon:   
"(1) Nepunesit shteterore pervec sekretarit, në baze të 

percjelljes së vazhdueshme të punes së tyre, vleresohen në 
çdo gjashte muaj.   

(2) Vleresimi i nepunesve shteterore perfundon më së 
voni një muaj pas kalimit të gjashte muajve për të cilet kry-
het vleresimi. 

(3) Nepunesit shteterore të cilet gjate gjashte muajve 
për të cilet behet vleresimi, kane munguar nga puna më 
gjate se tre muaj (pushim mjekesor, mungese e papaguar 
dhe ngjashem), si dhe nepunesit shteterore të cilet për here 
të pare jane punesuar në periudhen në të cilen eshte kryer 
vleresimi dhe kane punuar më pak se tre muaj, nuk do të 
vleresohen."   

 
Neni 37 

Në nenin 78 paragrafet (3) dhe (4) fjalet: "gjate vitit" 
zevendesohen me fjalet: " gjate gjashte muajve për të cilet 
behet vleresimi". 

Në paragrafin (5) fjalet: "percaktohet me akt të Agjen-
cise" zevendesohen me fjalet: "e percakton ministri".  

 
Neni 38 

Në nenin 79 paragrafi (2) fjala "Agjencia" zevendeso-
het me fjalen "ministri". 

  
Neni 39 

Në nenin 79-a paragrafet (2) dhe (3) fjala "Agjencia" 
zevendesohet me fjalen "Ministria". 

Në paragrafin (4) fjalet: "percaktohet me akt të Agjen-
cise" zevendesohen me fjalet: "e percakton ministri".  

 
Neni 40 

Në nenin 81-g paragrafi (1) alineja 2 fjalet: "në pese vi-
tet e fundit të pakten tri here" zevendesohen me fjalet: "të 
pakten dy here në tri vleresimet e fundit". 

Pas alinese 3 shtohet alineja  4, si vijon: 
"- me kerkese të sekretarit, perkatesisht funksionarit i 

cili udheheq me organin në të cilin nuk emerohet sekretar, 
nese nepunesi shteteror nuk i kryen detyrat e punes të per-
caktuara në pershkrimin e vendit të punes, e gjate kesaj i 
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jane siguruar kushtet, udhezimet dhe orientimet e nevojsh-
me për pune, paraprakisht eshte paralajmeruar me shkrim 
se ekziston pakenaqesi nga menyra e kryerjes së detyrave 
të punes dhe i eshte percaktuar afat jo më i gjate se 30 dite, 
në të cilin ka mundur ta permiresoje punen e tij." 

Në alinene 5 e cila behet alineja 6 fjala "punes" zeven-
desohet me fjalen "administrates". 

 
Neni 41 

Në nenin 82-g pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri 
(2), si vijon: 

"(2) Kunder vendimit të zgjedhjes së Agjencise kandi-
dati i pakenaqur ka të drejte ankese në komisionin kompe-
tent të shkalles së dyte në Qeverine e Republikes së Maqe-
donise, në afat prej tete ditesh nga dita e shpalljes së vendi-
mit në ueb faqen dhe në tabelen e shpalljeve të Agjencise 
së Administrates."  

 
Neni 42 

Në alinene 82-d fjala "Agjencia" zevendesohen me fja-
len "Ministria". 

 
Neni 43 

Në nenin 82-e paragrafin (1) fjala "Agjencia" zevende-
sohet me fjalen "Ministria". 

Në paragrafin (2) fjalet: "Agjencia obligohet" zevende-
sohen me fjalet: "Ministria obligohet". 

Në paragrafin (3) fjalet: "Agjencia me rregullore" ze-
vendesohen me fjalen "ministri". 

 
Neni 44 

Në nenin 82-zh paragrafet (5) dhe (6) fjala "Agjencia" 
zevendesohet me fjalen " Ministria". 

 
Neni 45 

Në nenin 82-z paragrafi (1) fjala "Agjencia" zevende-
sohet me fjalen "Ministria". 

Në paragrafin (3) fjalet: "Agjencia miraton akt për" ze-
vendesohen me fjalet: "Ministri e percakton". 

 
Neni 46 

Në nenin 82-i paragrafi (1) fjala "Agjencia" zevendeso-
het me fjalet: "Inspektorati Shteteror i Administrates". 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"(2) Mbikeqyrjen nga paragrafi (1) e kryen inspektori." 
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf  i ri (3), si vijon: 
"(3) Inspektori i ka autorizimet e percaktuara në Ligjin 

për mbikeqyrje inspektuese." 
 

Neni 47 
Në nenin 82-j paragrafi (2) në fjaline e pare pas fjaleve: 

"Mbikeqyrja e rregullt" shtohen fjalet: "eshte mbikeqyrje e 
paralajmeruar dhe", ndersa në fjaline e dyte fjalet: "drejtori 
i Agjencise" zevendesohen me fjalen "ministri". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
 "(3) Mbikeqyrja e jashtezakonshme eshte mbikeqyrje e 

paparalajmeruar dhe kryhet në baze të iniciatives së pa-
rashtruar nga funksionari i cili udheheq me organin nga ne-
ni 3 paragrafi (2) i ketij ligji, persona fizike, si dhe me det-
yre zyrtare në rast të dyshimit për zbatimin e Ligjit  dhe 
dispozitave të miratuara në baze të ketij ligji." 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"(4) Mbikeqyrja inspektuese kontrolluese kryhet pas 

kalimit të afatit të percaktuar në aktin inspektues të miratu-
ar nga inspektori, me ç'rast inspektori gjate percaktimit të 

gjendjes faktike do të konstatoje se organi nga neni 3 para-
grafi (2) i ketij ligji, pjeserisht ka vepruar ose nuk ka ve-
pruar sipas aktit inspektues." 

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf  i ri (5), si vijon: 
"(5) Mosveprimi, perkatesisht veprimi i  pjesshem  si-

pas aktit inspektues paraqet baze për zbatim të masave ins-
pektuese në pajtim me ligjin." 

Në paragrafin (5) i cili behet paragraf (6) fjalet: "drejto-
ri i Agjencise" zevendesohen me fjalen "ministri". 

 
Neni 48 

Neni 82-k ndryshohet si vijon: 
"(1) Organi nga neni 3 paragrafi (2) i ketij ligji obligo-

het që inspektorit:  
- t'ia mundesoje kryerjen e papenguar të mbikeqyrjes 

inspektuese dhe t'ia jape në inspektim dokumentacionin 
dhe informatat që jane të nevojshme për kryerjen e inspe-
ktimit, 

- t'ia siguroje kushtet e nevojshme për pune pa pengesa 
dhe konstatim të gjendjes faktike, 

- t'i jape sqarim me shkrim ose me goje lidhur me len-
den e mbikeqyrjes; 

- me kerkese me shkrim të inspektorit, në afatin e per-
caktuar në kerkese, inspektorit t'i paraqese ose pergatise të 
dhena të sakta dhe të plota, raporte, materiale, ose doku-
mente tjera që jane të nevojshme për kryerjen e inspektimit 
dhe 

- t'i jape informata tjera lidhur me lenden e mbikeqyr-
jes. 

 (2) Në pajtim me ligjin, për menjanimin e parregullsi-
ve të konstatuara, inspektori ka të drejte dhe obligim që or-
ganit nga neni 3 paragrafi (2) i ketij ligji: 

- t'ia tregoje parregullsite e konstatuara dhe të percakto-
je afat për menjanimin e tyre, 

- t'i urdheroje të marre masa dhe aktivitete konkrete në 
afat të cilin do ta percaktoje dhe 

- t'i parashtroje kerkese për ngritjen e procedures kun-
dervajtese. 

(3) Për menjanimin e parregullsive të konstatuara ins-
pektori mund të kryeje edhe autorizime dhe pergjegjesi tje-
ra në pajtim me ligjin. 

(4) Gjate kryerjes së mbikeqyrjes nuk guxon të cenohet 
sekreti i të dhenave personale.". 

 
Neni 49 

Neni 82-ll ndryshohet si vijon: 
"(1) Për mbikeqyrjen e kryer, inspektori perpilon pro-

cesverbal në vendin e kryerjes së mbikeqyrjes. 
(2) Organi nga neni 3 paragrafi (2) i ketij ligji, ka të 

drejte të jape deklarata lidhur me procesverbalin dhe ve-
rejtje lidhur me ligjshmerine e procedures së mbikeqyrjes, 
sjelljes së inspektorit ose saktesise lidhur me gjendjen fa-
ktike të konstatuar, me arsyetimin e shkaqeve për kete. 

(3) Pas perfundimit të mbikeqyrjes, procesverbali 
nenshkruhet dhe një ekzemplar i jepet organit nga neni 3 
paragrafi (2) i ketij ligji. 

(4) Me perjashtim të paragrafit (1) të ketij neni, kur për 
shkak të vellimit dhe nderlikueshmerise së mbikeqyrjes, 
natyres dhe rrethanave të saj nuk mund të hartohet proce-
sverbal gjate mbikeqyrjes, procesverbali hartohet në lokalet 
zyrtare të sherbimit inspektues në afat prej tri ditesh nga di-
ta e inspektimit me arsyetimin e shkaqeve për kete dhe një 
ekzemplar i procesverbalit i dergohet për nenshkrim dhe 
prononcim organit nga neni 3 paragrafi (2) i ketij ligji, në 
afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të procesverbalit. 
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(5) Në proceduren e mbikeqyrjes, inspektori miraton 
konkluzion dhe aktvendim. 

(6) Aktvendimi nga paragrafi (5) i ketij neni, miratohet 
pa prolongim, e më së voni në afat prej tete ditesh nga per-
fundimi i mbikeqyrjes. 

(7) Kunder aktvendimit dhe konkluzionit mund të pa-
rashtrohet ankese në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit 
të aktvendimit." 

 
Neni 50 

Në nenin 82-l paragrafet (1) dhe (2) fjala "Agjencia" 
zevendesohet me fjalet: "Inspektorati Shteteror i Admini-
strates". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"(3) Permbajtjen e raportit nga paragrafi (1) i ketij neni, 

e percakton ministri."   
 

Neni 51 
Pas nenit 82-l shtohet Kapitull i ri IX-b. DISPOZITA 

KUNDERVAJTESE me dy nene të reja, 82-m dhe 82-n si 
vijojne:  

 
"IX-a. DISPOZITA PËR KUNDERVAJTJE 

 
Neni 82-m 

(1) Gjobe në shume prej 200 deri në 1 000 euro në kun-
dervlere me denare, për kundervajtje do t'i kumtohet fun-
ksionarit i cili udheheq me organin nga neni 3 paragrafi (2) 
i ketij ligji, nese: 

- e pengon inspektorin në kryerjen e mbikeqyrjes ose 
kur në afatin e caktuar nuk ia dergon të dhenat e kerkuara, 

- në afatin e caktuar nuk e njofton inspektorin për ma-
sat e marra lidhur me procesverbalin, perkatesisht aktven-
dimin dhe   

- në afatin e caktuar nuk e zbaton aktvendimin për 
menjanim të mangesive të percaktuara dhe nuk e njofton 
inspektorin për masat e ndermarra lidhur me procesverba-
lin, perkatesisht aktvendimin.  

(2) Gjobe në shume prej 150 deri në 800 euro në kun-
dervlere me denare, për kundervajtje do t'i kumtohet udhe-
heqesit të sektorit, perkatesisht seksionit për menaxhim me 
resurse njerezore ose personit tjeter të autorizuar të organit 
nga neni 3 paragrafi (2) të ketij ligji, nese: 

- e pengon inspektorin në kryerjen e mbikeqyrjes,  
- nuk vepron në menyre që i eshte percaktuar, i tejkalon 

autorizimet dhe detyrat,   
- nuk i paraqet në inspektim dokumentacionin dhe të 

dhenat për kryerjen e mbikeqyrjes dhe 
- nuk jep informata lidhur me objektin e mbikeqyrjes. 
(3) Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kun-

dervlere me denare, për kundervajtje do t'i kumtohet fun-
ksionarit i cili udheheq me organin nga neni 3 paragrafi (2) 
të ketij ligji, nese nuk e miraton planin vjetor nga neni 17-l 
i ketij ligji dhe nese të njejtin nuk e realizon. 

 
Neni 82-n 

(1) Për kundervajtjet e percaktuara me kete ligj proce-
dure për kundervajtje udheheq dhe sanksione për kunder-
vajtje  kumton gjykata kompetente.  

(2) Para parashtrimit të kerkeses për ngritje të procedu-
res për kundervajtje në gjykaten kompetente, kryhet bara-
zim në pajtim me Ligjin për kundervajtje." 

Neni 52 
Me diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji:   
- Agjencia e Nepunesve Shteterore vazhdon të punoje 

si Agjenci e Administrates dhe  
-të punesuarit në Agjencine e Nepunesve Shteterore që 

i kryejne punet të cilat sipas ketij ligji jane në kompetence 
të Ministrise së Shoqerise Informatike dhe Administrates, 
si dhe pajisja, dokumentacioni dhe mjetet tjera që kane të 
bejne me kryerjen e ketyre puneve merren në Ministrine e 
Shoqerise Informatike dhe Administrates.   

 
Neni 53 

(1) Aktet nenligjore të miratuara në pajtim me Ligjin 
për nepunes shteterore ("Gazeta Zyrtare e Republikes së 
Maqedonise" numer 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 dhe 35/10), vazhdojne të zbatohen deri 
në diten e hyrjes në fuqi të akteve nenligjore të parapara 
me kete ligj. 

(2) Aktet nenligjore miratimi i të cilave eshte percaktu-
ar me kete ligj, do të miratohen në afat prej gjashte muajsh 
nga dita e fillimit të zbatimit të ketij ligji.  

 
Neni 54 

(1) Procedurat e punesimit dhe procedurat disiplinore të 
nepunesve shteterore të filluara para dites së fillimit të zba-
timit të ketij ligji, do të perfundojne sipas Ligjit për nepu-
nes shteterore ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedoni-
se" nr.  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 
dhe 35/10). 

(2) Vertetimet për provimin e dhene profesional për pu-
nesim të nepunesit shteteror të leshuara para dites së filli-
mit të zbatimit të ketij ligji, vlejne deri në kalimin e afatit 
për të cilin jane leshuar.  

(3) Personat të cilet para dites së fillimit të zbatimit të 
ketij ligji jane të punesuar si praktikante, do ta marrin sta-
tusin e nepunesit shteteror në pajtim me Ligjin për nepunes 
shteterore ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" 
numer 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 
dhe 35/10). 

 
Neni 55 

Organet nga neni 3 paragrafi (2) i ketij ligji, aktet për 
sistematizimin e vendeve të punes t'i harmonizojne me kete 
ligj, në afat prej 60 ditesh nga dita e fillimit të zbatimit të 
ketij ligji.  

 
Neni 56 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise  që të percaktoje tekst të spa-
struar të Ligjit për nepunes shteterore. 

 
Neni 57 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", ndersa do 
të filloje të zbatohet nga 1 janari 2011. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3579. 

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 
96/2004, 67/2007 и 156/2009), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.12.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАДОЛЖУВА-
ЊЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СО ДОЛГОРОЧЕН 
КРЕДИТ СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА КАЈ ТУТУНСКА  

БАНКА АД – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност општина Центар 

да се задолжи кај Тутунска банка АД – Скопје, со дол-
горочен кредит со девизна клаузула во износ од 
2.535.000 евра. 

 
Член 2 

Средствата од долгорочниот кредит со девизна кла-
узула од член 1 на оваа одлука општина Центар ќе ги 
користи за финансирање на Проектот „Изградба на 
катна каража – Судска палата“ под следните услови: 

- рок за враќање: 10 (десет) години со вклучени 2 
(две) години грејс период; 

- каматна стапка: 3 месечен ЕУРИБОР плус 5,1% 
процентни поени годишно; 

- провизија за обработка: 1,25% еднократно, пред 
првото влечење на кредитот; 

- без провизија за предвремено враќање. 
 

Член 3 
Условите и начинот на користење на заемот, како и 

сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за долгорочен кре-
дит со девизна клаузула кој ќе се склучи помеѓу оп-
штина Центар и Тутунска банка АД – Скопје. 

 
Член 4 

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

 
          Бр. 51-7910/1                Заменик на претседателот 
21 декември 2010 година       на Владата на Република 
              Скопје                                   Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3580. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
декември 2010 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИ-
КА ЗА ХИРУРГИЈА НА ЛИЦЕ, ВИЛИЦИ И ВРАТ-
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор-прет-

ставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника 
за хирургија на лице, вилици и врат-максилофацијална 
хирургија-Скопје се разрешуваат: 

- Весна Анчева, 
- Санде Штеријов. 
2. За членови на Управниот одбор-претставници на 

основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија 
на лице, вилици и врат-максилофацијална хирургија-
Скопје се именуваат: 

- Селим Мерсимовски, 
- Лимко Бејзароски.   
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
         Бр. 22-5449/3                  Заменик на претседателот  
14 декември 2010 година       на Владата  на Република  
           Скопје                                       Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3581. 

Врз основа  на член  7 од Законот за основање на Ма-
кедонска академска истражувачка мрежа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 124/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
14 декември 2010 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМСКА  

ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА 
 

1. За членови на Управниот одбор на Македонската 
академска истражувачка мрежа се именуваат: 

- Горан Боневски. 
- Ивица Дојчиновски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 22-6205/8                     Заменик на претседателот 

14 декември 2010 година       на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3582. 

Врз основа  на член 19 од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009 и 
156/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 декември 2010 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА  ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХ-
НОЛОШКИ  ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
1. Шпетим Нуредини се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Дирекцијата за техноло-
шки индустриски развојни зони. 

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони се именува 
Ејуп Љатифи, вработен во Министерството за еконо-
мија. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 22-6322/1                 Заменик на претседателот 

14 декември 2010 година        на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3583. 

Врз основа на член 27 од Законот за попис на насе-
лението, домаќинствата и становите во Република Ма-
кедонија 2011 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 156/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 14 декември 2010 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА 
ПОПИСНА КОМИСИЈА 

 
1. За членови на Државната пописна комисија се 

именуваат: 
- Љупчо Атанасовски, 
- Ванчо Ангеловски, 
- м-р Селим Адеми, 
- Васко Арсов, 
- Мелаим Адеми, 
- Кирил Барбареев, 
- д-р Абдулменаф Беџети, 
- м-р Слободанка Гиевска, 
- Мира Радовановиќ-Димитриоска, 
- д-р Весна Јаневска, 
- Хавза Реџеп-Каќел, 
- д-р Снежана Костадиноска-Милошеска, 
- Александар Михајловски, 
- Сенад Мустафов, 
- м-р Благица Новковска, 
- Перо Нане, 
- Насија Пепиќ, 
- м-р Васко Петревски, 
- д-р Славе Ристески, 
- Џемали Саити, 
- Мурати Сали, 
- д-р Фаузи Скендери, 
- д-р Марија Ташева, 
- Лазар Трајчев, 
- м-р Јакуп Фетаи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
          Бр. 22-7150/1                  Претседател на Владата 
14 декември 2010 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
3584. 

Врз основа на член 31 став (3) од Законот за упра-
вување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 140/10), министерот за животна средина и 
просторно планирање, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИ-
ТЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА 
СОБРАНИТЕ ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛА-
ТОРИ И ЗА  КОЛИЧИНИТЕ НА ПРЕВЗЕМНИ, ТРЕ-
ТИРАНИ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНИ ОТПАДНИ БАТЕ-
РИИ И АКУМУЛАТОРИ, КАКО И НАЧИНОТ НА 
НИВНОТО ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на обрасците на извештаи за количините на со-
брани, превземни, третирани или рециклирани отпадни 
батерии и акумулатори на правните и физичките лица 
кои за колективниот постапувач или за самостојниот 
постапувач вршат собирање, третман или рециклирање 
на отпадни батерии и акумулатори, како и начинот на 
нивно подготвување и доставување. 

 
Член 2 

Правното и физичкото лице кое за колективниот 
постапувач или за самостојниот постапувач врши соби-
рање на отпадни батерии и акумулатори подготвува и 
доставува извештаи за количините на собраните отпад-
ни батерии и акумулатори на  образец,чија форма и со-
држина се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник.  

  
Член 3 

Правното и физичкото лице кое за колективниот 
постапувач или за самостојниот постапувач врши трет-
ман и рециклирање  на отпадните батерии и акумулато-
ри подготвува и доставува извештај за количините на 
превземни и третирани  отпадни батерии и акумулато-
ри на образец, чија форма и содржина се дадени во 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

Правното и физичкото лице од став 1 на овој член 
доставуваат извештаи за количините на рециклираните 
отпадни батерии и акумулатори на образец чија форма 
и содржина се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Извештаите од член 2 и 3 на овој правилник се под-
готвуваат и доставуваат во пишана и  електронска фор-
ма согласно одредбите од член 31 став 8 од Законот за 
управување со батерии и акумулатори и отпадни бате-
рии и акумулатори. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот  ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2012 година. 

 
       Бр. 07-11144/5 
21 декември 2010 година            Министер, 
           Скопје                               д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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3585. 
Врз основа на член 30 став 8 од Законот за управу-

вање со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 140/10), министерот за животна средина и 
просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТАПУВА-
ЊЕТО СО ОТПАДНИТЕ БАТЕРИИ И АКУМУЛА-
ТОРИ И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ДОСТАВУ-
ВАЊЕ,  КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
КОЛИЧИНИТЕ И ВИДОВИТЕ НА БАТЕРИИ И 
АКУМУЛАТОРИ КОИ СЕ  ПУШТЕНИ НА ПАЗАР 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА∗ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува  формата и со-

држината на образецот на годишниот извештај за 
постапувањето со отпадните батерии и акумула-
тори и начинот на неговото доставување, како и 
формата и содржината на образецот за водење на 
евиденција за количините и видовите на батерии и 
акумулатори кои се пуштени на пазар во Република 
Македонија.  

 
Член 2 

Годишните извештаи го содржат податоците добие-
ни врз основа на: 

- податоците добиени од евиденцијата кои ја водат 
производителите  согласно  член 30 став 6 од Законот 
за управување со батерии и акумулатори и отпадни 
батерии и акумулатори; 

- податоците добиени од извештаите за количини 
на собраните отпадни батерии и акумулатори кои ги 
доставуваат правните или физички лица согласно член 
31 став 1 од Законот за управување со батерии и акуму-
латори и отпадни батерии и акумулатори и; 

- податоците добиени од извештаите за количини 
на превземени, третирани или рециклирани или извезе-
ни  отпадни батерии и акумулатори кои ги доставуваат 

                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Одлука на Комиси-
јата од 29 септември 2008 година за утврдување на општа мето-
дологија за пресметување на годишните продажби на преносни 
батерии и акумулатори до крајни корисници, во согласност со 
Директивата 2006/66/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот 
(32008D0763) 

правните или физички лица согласно член 31 став 2 и 6 
од Законот за управување со батерии и акумулатори и 
отпадни батерии и акумулатори. 

 
Член 3 

Формата и содржината на образецот за годишниот 
извештајот од  член 2 на овој правилник е даденa во 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Колективниот постапувач односно правното или 
физичкото лице кое само обезбедува постапување со 
отпадни батерии и акумулатори доставува годишни из-
вештаи за постапување со отпадни батерии и акумула-
тори  во пишана и електронска форма. 

 
Член 5 

Евиденцијата за количините и и видовите на бате-
рии и акумулатори кои се пуштени на пазар во Репуб-
лика Македонија се води врз основа на годишните про-
дажби на батерии и акумулатори на крајните корисни-
ци за дадената извештајна година преку еднократно со-
бирање на тежината на батериите и акумулаторите пла-
сирани на пазар на територијата на Република Македо-
нија  во соодветната извештајна година не вклучувајќи 
било какви батерии и акумулатори кои биле извезени 
во истата година.  

Формата и содржината на образецот за евиденци-
јата за количините и видовите на батерии и акумула-
тори кои се пуштени на пазар во Република Маке-
донија е даден во Прилог 2  кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 6 

Одредбите од член 5 на овој правилник  ќе отпоч-
нат  да се применуваат од 1 јануари 2011 година. 

Одредбите од член 3 и 4 на овој правилник  ќе от-
почнат да се применуваат од 1 јануари 2012 година. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 
 
        Бр. 07-11144/6 
21 декември 2010 година                  Министер, 
             Скопје                             д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3586. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
15 декември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 54-д алинеја 3 од Законот за 

извршување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. бр.35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009 
и 50/2010) и член 53 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за извршување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.50/2010). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од 
Скопје со Решение У.бр.96/2010 од 20 октомври 2010 
година поведе постапка за оценување на уставноста на 
членовите наведени во точката 1 од оваа одлука. По-
стапката беше поведена затоа што пред Судот основа-
но се постави прашањето за согласноста на оспорените 
членови со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 54-д 
алинеја 3 од Законот за извршување, на извршителот ќе 
му се изрече мерката трајно одземање на правото за вр-
шење на должноста извршител ако неуредно и несовес-
но ја врши функцијата член на Дисциплинската коми-
сија.  

Во членот 53 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за извршување, се предвидува дека ако 
настане престанок на должноста извршител пред денот 
на влегувањето во сила на овој закон, министерот за 
правда во рок од осум дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон, определува извршител од редот на 
именуваните извршители од истото подрачје, којшто 
веднаш ќе ја преземе канцеларијата на извршителот чија 
должност престанала и ќе ја продолжи работата по пред-
метите, со сите овластувања кои му припаѓаат на извр-
шител согласно со закон. Пред преземањето на канцела-
ријата на извршителот чија должност престанала од 
страна на определениот извршител, ќе се изврши селек-
ција на предметите, книгите и документите на изврши-
телот чија должност престанала од страна на Комисијата 
која ја формира министерот за правда, составена од 
претставник на Министерството за правда, Комората на 
извршители и судија од подрачјето на надлежниот осно-
вен суд за кое е именуван извршителот.  

Претседателот на Комората со решение ќе го овла-
сти именуваниот, односно определениот извршител да 
располага со посебната сметка на извршителот чија 
должност престанала. 

5. Владеењето на правото е една од темелните вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија 
предвидена во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има пра-
во да учествува во вршењето на јавни функции. 

Дисциплинска комисија, според членот 59 став 2 од 
Законот, е орган на Комората кој го избира Собранието 
на Комората, составен од пет члена и нивни заменици, 
со мандат од три години, со право на повторен избор и 

според ставот 4 на овој член од Законот, дисциплин-
ската комисија ја спроведува дисциплинската постапка 
по предлог на овластен подносител и донесува одлука 
по предлогот, а начинот и поблиските услови во врска 
со работењето на Дисциплинската комисија ќе бидат 
уредени со Статутот и другите акти на Комората. 

Од анализата на наведените законски одредби јасно 
произлегува дека дисциплинската комисија е колектив-
но тело кое функционира врз база на Статутот и други 
акти на комората. Оттука, Судот оцени дека не е јасно 
кои дејствија преземени од еден член на Комисијата 
претставуваат неуредно и несовесно вршење на функ-
цијата член на Комисијата, ако се има во вид фактот 
дека станува збор за колективно тело и колективна од-
лука.  

Од друга страна, пак, според Судот, извршувањето 
на оспорената мерка, претставува ограничување на вр-
шење на јавна функција што е во спротивност со член 
23 од Уставот. 

Од наведените причини Судот оцени дека оспоре-
ниот член 54-д алинеја 3 од Законот не е во согласност 
со член 8 став 1 алинеја 3 и член 23 од Уставот. 

6. Правната заштита на сопственоста е темелна 
вредност на уставниот поредок согласно член 8 став 1 
алинеја 6 од Уставот.  

Според член 30 став 3 од Уставот никому не можат 
да му бидат одземени или ограничени сопственоста и 
правата кои произлегуваат од неа освен кога се работи 
за јавен интерес утврден со закон. 

Од анализата на законската одредба на член 53 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
извршување, а во корелација со наводите во иницијати-
вата Судот оцени дека истата не е во согласност со те-
мелната вредност на уставниот поредок - правната за-
штита на сопственоста.  

Имено, овластувањето во оспорената законска од-
редба да именуваниот извршител покрај работата по 
предметите, да ја преземе и канцеларијата на изврши-
телот на кого му престанала должноста извршител, 
според Судот, се повредува правото на сопственост. 
Ова од причина што, сопственоста како институт во се-
бе содржи право на располагање, држење и користење 
на стварта. Во конкретниов случај со правото на презе-
мањето на канцеларијата на извршителот чија долж-
ност престанала, му се попречува правото на распола-
гање и користење на канцеларијата која е негова сопс-
твеност, а кои се правни елементи на сопственоста.  

Од наведените причини Судот оцени дека оспоре-
ниот член 53 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за извршување не е во согласност со член 8 
став 1 алинеја 6 и член 30 од Уставот на Република Ма-
кедонија.  

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Ната-
ша Габер-Дамјановска, д-р Трендафил Ивановски, Ис-
маил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

  
    У.бр.96/2010                    Претседател  

15 декември 2010 година   на Уставниот суд на Република 
       Скопје                         Македонија,  

     Бранко Наумоски, с.р. 
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3587. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 15 декември 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 25 став 2, во делот: „од де-

нот на објавувањето на одлуката во „Службен весник 
на Република Македонија“ од Законот за државното 
правобранителство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.87/2007). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од 
Скопје поведе постапка за оценување на уставноста на 
членот од Законот означен во точката 1 од оваа одлука. 
Постапката беше поведена затоа што пред Судот со ос-
нов се постави прашањето за согласноста на оспорени-
от член со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека во членот 25 од 
Законот за државното правобранителство е предвидено 
дека Владата на Република Македонија може да го раз-
реши државниот правобранител поради нестручно и 
несовесно вршење на функцијата.  

Против одлуката на Владата на Република Македо-
нија за разрешувањето или престанокот од членот 23 
став 1 алинеи 3 до 6 на овој закон на функцијата држа-
вен правобранител и државни правобранители може да 
се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на одлуката во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

5. Една од темелните вредности на уставниот поре-
док на Република Македонија, според член 8 став 1 
алинеја 3 од Уставот на Република Македонија е владе-
ењето на правото. 

Владеењето на правото се засновува врз неколку 
постулати: примарно значење на човековите слободи и 
права; постоење на ограничена државна власт; поделба 
на власта на законодавна, извршна и судска; постоење 
на независно судство и правна сигурност на човекот и 
на граѓанинот. 

Правната сигурност значи постоење на процесни 
гаранции и на правни лекови за заштита на правото во 
случај на негова повреда.  

Според член 50 став 2 од Уставот, се гарантира суд-
ска заштита на законитоста на поединечните акти на 
државната управа и на другите институции што вршат 
јавни овластувања. 

Во член 1 од Законот за управните спорови („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 62/2006) е 
предвидено дека заради обезбедување судска заштита 
на правата и правните интереси на физичките и прав-
ните лица и заради обезбедување на законитоста, Уп-
равниот суд, во управни спорови одлучува за законито-
ста на актите на органите на државната управа, Влада-
та, други државни органи, општините и градот Скопје, 
организации утврдени со закон и на правни лица во вр-

шење на јавни овластувања (носители на јавни овла-
стувања) кога решаваат за правата и обврските во пое-
динечните управни работи, како и за актите донесени 
во прекршочна постапка. 

Според член 3 став 1 од Законот за управните спо-
рови, право да поведе управен спор има физичко или 
правно лице, ако смета дека со управниот акт му е по-
вредено некое право или непосреден интерес заснован 
врз закон. 

Право да поднесе тужба, според цитираната одред-
ба, односно да поведе управен спор како тужител, има 
само она лице или субјект за чие право или интерес се 
решава во управниот спор, односно кое смета дека со 
еден (поединечен) управен акт му е повредено некое 
право или непосреден интерес заснован врз закон. Зна-
чи, тужител во управниот спор може да биде она лице 
на кое со управниот акт му се засега во некое право 
или непосреден интерес.  

Според член 19 од Законот за управните спорови, 
управен спор се поведува со тужба. 

Според член 20 став 1 од истиот закон, тужбата се 
поднесува во рок од 30 дена од денот на доставувањето 
на управниот акт до странката. Оваа одредба важи за 
сите тужители. Овој рок е преклузивен не може да се 
продолжува и со неговото истечување, тужителот веќе 
го губи правото да поднесе тужба.  

Законот за државното правобранителство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.87/2007), во 
член 1 утврдува дека со овој закон се уредуваат орга-
низацијата и надлежноста на Државното правобрани-
телство на Република Македонија, условите и постап-
ката за именување и разрешување на државниот право-
бранител на Република Македонија и државните право-
бранители, нивните овластувања, права и должности, 
средствата за работа, пристапот до информации, сора-
ботката со органите на државната управа и други пра-
шања од значење за нивната работа. 

Според член 18 став 1 од Законот, Државниот пра-
вобранител по предлог на министерот за правда го 
именува Владата на Република Македонија.  

Според член 23 став 1 алинеи од 3 до 6 од Законот, 
функцијата државен правобранител односно државни 
правобранители престанува поради исполнување на ус-
лови за стекнување на правото на старосна пензија, ако 
се утврди дека трајно ја загубил способноста за врше-
ње на функцијата, ако е избран, односно именуван на 
друга функција, односно должност и ако со правосилна 
пресуда е огласен за виновен и му е изречена ефектив-
на казна затвор од најмалку шест месеци. 

Во оспорениот член 25 од Законот, е предвидено 
дека Владата на Република Македонија може да го раз-
реши државниот правобранител поради нестручно и 
несовесно вршење на функцијата. Против одлуката на 
Владата на Република Македонија за разрешувањето 
или престанокот од членот 23 став 1 алинеи од 3 до 6 
на овој закон, функцијата државен правобранител и др-
жавни правобранители може да се поведе управен спор 
пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на одлуката во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Во членот 26 од истиот закон е предвидено дека, 
одлуката за разрешување на државниот правобранител 
и на државните правобранители се објавува во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ (став 1). За раз-
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решувањето се известува разрешениот државен право-
бранител, односно државни правобранители и Држав-
ното правобранителство на Република Македонија.  

Од анализата на наведената уставна и законска ре-
гулатива, според Судот во конкретниов случај оспоре-
ниот дел на ставот 2 од членот 25 од Законот за држав-
ното правобранителство не е во согласност со темелна-
та вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија - владеењето на правото и правната сигурност 
на граѓаните на Република Македонија како дел од ова 
начело. Имено, имајќи го во вид фактот што со оспоре-
ниот член 25 од Законот за државно правобранителство 
се предвидува дека против одлуката на Владата на Ре-
публика Македонија за разрешувањето или престано-
кот на функцијата државен правобранител и државни 
правобранители може да се поведе управен спор, Су-
дот утврди дека и во овој случај постапката пред 
Управниот суд треба да се спроведува согласно одред-
бите на Законот за управните спорови. Ова од причина 
што во случајов станува збор за решавање на права и 
обврски за поединечни управни работи, односно со ос-
порениот член 25 од Законот за државното правобрани-
телство право да поднесе тужба, односно да поведе 
управен спор му се дава на државниот правобранител и 
државните правобранители, кои се субјекти за чие пра-
во, односно интерес се решава во управниот спор, од-
носно кое смета дека со поединечен управен акт му е 
повредено некое право или непосреден интерес засно-
ван врз закон. 

Според Судот, рокот за поведување на управен 
спор мора да тече од денот на доставувањето на управ-
ниот акт до странката, како што предвидува Законот за 
управните спорови како lex specialis, во кој е регулира-
на постапката за управните спорови. Ова дотолку пове-
ќе што со ваквиот акт кој има карактер на поединечен 
управен акт се задира во лично право и интерес на др-
жавниот правобранител и државните правобранители, 
поради што рокот за поведување на управен спор треба 
да тече од денот на доставувањето, односно осознава-
њето на субјектот за постоење на ваков акт, а не од де-
нот на објавувањето на одлуката во „Службен весник 
на Република Македонија“ како што предвидува оспо-
рената одредба од Законот за државното правобрани-
телство. 

Од наведената уставно судска анализа, Судот оцени 
дека оспорениот дел од членот 25 став 2 од Законот за 
државното правобранителство не е во согласност со 
принципот на владеењето на правото и правната сигур-
ност на граѓаните, односно со членот 8 став 1 алинеја 3 
од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, д-р 
Трендафил Ивановски, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
   У.бр.121/2010                         Претседател  

15 декември 2010 година   на Уставниот суд на Република 
      Скопје                         Македонија, 

   Бранко Наумоски, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3588. 
Судскиот совет на Република Македонија по право-

силно спроведената постапка, согласно член 53 од За-
конот за судскиот совет на Република Македонија, врз 
основа на член 41, став 2 од Законот за судовите, го об-
јавува следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешуваат од вршење на судиската функција 

Виолета Дума и Владо Џилвиџиев, судии на Апелацио-
ниот суд Скопје, поради нестручно и несовесно врше-
ње на судиската функција и тоа судијата Виолета Дума 
поради две сторени повреди по член 75, став 1, алинеја 
2 од Законот за судовите и судијата Владо Џилвиџиев 
поради една сторена повреда по член 75, став 1, алине-
ја 2 од Законот за судовите. 

 
         Бр. 07-1977/1                              Судски совет 
22 декември 2010 година        на Република Македонија 
            Скопје                                      Претседател, 
                                                           Васил Грчев, с.р. 

__________ 
 

AГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 
3589. 

Врз основа на член 28 став 8 од Законот за поштен-
ските услуги („Службен весник на РМ“ бр. 158/2010), 
Комисијата како орган на Агенцијата за пошти на седни-
цата одржана на 23.12.2010 година го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА 
ПОЕНИ И НА ВРЕДНОСТА НА ПОЕНОТ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК  

 
Член 1 

Со овој Правилник се уредува начинот на опреде-
лување на бројот на поени и на вредноста на поенот 
кои служат за пресметување на годишниот надоместок. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

- Обем  претставува нумерички показател за бројот 
на поштенските услуги кои ги обезбедува давателот во 
текот на 12 последователни месеци; 

- Број на поени е нумерички израз кој Агенцијата 
му го утврдува на секој давател на поштенски услуги и 
служи за пресметување на годишниот надоместок.  

 
Член 3 

Давателот на универзална услуга и давателот на по-
штенски услуги (во натамошниот текст давател) за ка-
лендарската годината во која обезбедуваат поштенски 
услуги врз основа на издадена индивидуална дозвола 
или општо овластување, плаќаат годишен надоместок 
на Агенцијата за пошти. 

Годишниот надоместок, давателот го плаќа на го-
дишно ниво без оглед на временскиот интервал од го-
дината во кој ја поседува дозволата или општото овла-
стување, врз основа на Решение од директорот на 
Агенцијата, во рокот пропишан со законот и овој пра-
вилник. 
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Во календарската година во која прв пат се стекну-
ва со дозвола или општо овластување, давателот го 
плаќа надоместок во рокот определен во Решението. 

 
Член 4 

Висината на надоместокот од  член 3 на овој пра-
вилник  се пресметува како производ од бројот на пое-
ни и вредноста на поенот, откако претходно Агенција-
та го констатира бројот на поени за секој давател пое-
динечно.  

 
Член 5 

Бројот на поени се пресметува како збир на поени, 
пропишани со Законот за поштенските услуги и овој 
правилник за обезбедување на поштенски услуги во 
внатрешниот и меѓународниот поштенски сообраќај. 

Бројот на поени за давателот на универзална услуга 
во фиксен износ е пропишан со законот. 

Бројот на поени за секој давател на поштенските 
услуги Агенцијата го пресметува  поединечно земајќи 
ги во предвид видот на пратките и услугите, како и гео-
графското подрачје за чие обезбедување му е издадено 
општо овластување.  

 
Член 6 

Во зависност од годишниот обем на поштенски 
пратки до 2 кг. обезбедени од страна на давателот на 
поштенските услуги во внатрешниот поштенски соо-
браќај, бројот на поени во границите пропишани со за-
кон изнесува: 

1. 20 поени за годишен обем до 50.000 поштенски 
пратки,  

2. 35 поени за годишен обем од 50.000 до 100.000 
поштенски пратки,  

3. 50 поени за годишен обем поголем од 100.000 по-
штенски пратки. 

За обезбедување вредносни и препорачани услуги 
на поштенски пратки до 2 кг. на давателот на поштен-
ски услуги му се утврдуваат дополнително уште 10 по-
ени. 

 
Член 7 

Во зависност од годишниот обем на пакети до 10 
кг. обезбедени од страна на давателот во внатрешен по-
штенски сообраќај, бројот на поени во границите про-
пишани со закон изнесува: 

1) 20 поени за годишен обем до 5.000 пакети,  
2) 35 поени за годишен обем од 5.000 до 10.000 па-

кети,  
3) 50 поени за годишен обем поголем од 10.000 па-

кети.  
 

Член 8 
Податоците за обемот на поштенски услуги давате-

лот на поштенски услуги редовно на секои шест месе-
ци ги доставува до Агенцијата.  

За утврдување на годишниот обем во смисла на 
член 6 и 7 од овој Правилник Агенцијата го зема во 
предвид обемот прикажан во Извештаите од давателот 
за временски период од 30.07 претходната година до 
30.06. тековната година, освен кога со овој правилник е 
поинаку пропишано. 

Во случај давателот на поштенски услуги да не до-
стави Извештај за наведениот период во рок, се смета 
дека се согласил бројот на поени да му се пресметува 
како да остварил обем поголем од 100.000 за поштен-
ски пратки до 2 кг., односно поголем од 10.000 за паке-
ти до 10 кг. 

Член 9 
Во пресметувањето на надоместокот за 2011 година, 

како и за календарската година во која за прв пат е изда-
дено општото овластување, годишниот обем на давате-
лот ќе се смета дека изнесува до 50.000 за поштенски 
пратки до 2 кг., односно до 5.000 за пакети до 10 кг. 

 
Член 10 

Агенцијата најдоцна до 31 Октомври со заклучок го 
констатира обемот и бројот на поени и во рок од осум 
дена му го доставува заклучокот на давателот. 

Против заклучокот од став 2 на овој член не е доз-
волена посебна жалба. 

 
Член 11 

Податоците за вкупниот обем и вкупниот број на 
поени на поштенскиот пазар во Република Македонија, 
Агенцијата ги објавува еднаш годишно во Извештајот 
за анализа на пазарот. 

 
Член 12 

Вредноста на поенот се определува откако ќе се 
утврди вкупниот обем и вкупниот број на поени на по-
штенскиот пазар во Република Македонија. 

Вредноста на поенот се пресметува на начин што 
износот на контото 715 – приходи од годишен надоме-
сток од давателите на поштенски услуги од Финанси-
скиот план на Агенцијата се дели со вкупниот број на 
поени на поштенскиот пазар во Република Македонија. 

На предлог на Директорот, Комисијата на Агенци-
јата за пошти со Одлука ја определува вредноста на по-
енот на годишно ниво. 

Одлуката за определување на вредноста на поенот 
од претходниот став на овој член е составен дел на Го-
дишната програма за работа на Агенцијата за наредна-
та година и служи за пресметување на годишниот на-
доместок со кој поединечно се задолжува секој од да-
вателите на поштенски услуги во таа наредна година.  

Одлуката за вредноста на поенот содржи образло-
жение за причините од кои Комисијата на Агенцијата 
се раководела и целите кои се планира да се постигнат 
со донесување на Одлуката.  

 
Член 13 

По одобрување на Годишната програма за работа 
од Собранието на Република Македонија, директорот 
со Решение го задолжува давателот на поштенски ус-
луги  со годишен надоместок. 

Решението задолжително содржи и образложение 
за начинот на утврдување на висината на годишниот 
надоместок. 

 
Член 14 

За утврдување  на бројот на поените за секој од да-
вателите на поштенските услуги, кој ќе се примени при 
пресметување на годишниот надоместок за 2011 годи-
на, Агенцијата за пошти ќе ги земе во предвид подато-
ците за видот на поштенските услуги за кои на давате-
лот му е издадена Стандардна дозвола или Одобрение. 

 
Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да се применува Правилникот за методоло-
гијата за пресметување на годишниот надоместок за 
надзор на пазарот на поштенски услуги (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 24/2009). 
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Член 16 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
           Бр. 09-306/5               Агенција за пошти  
23 декември 2010 година        Претседател на комисија, 
             Скопје                   Дејан Бошковски, с.р.  

__________ 
 
УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

3590. 
Врз основа на член 3 од Законот за матичната еви-

денција („Службен  весник на Република Македонија“ 
бр. 8/95, 38/02, 66/07, 98/08, 67/09), директорот на 
Управата за водење на матичните книги, донесува  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ  
ПОДРАЧЈA 

   
I. Со ова решение се определуваат 178 матични по-

драчја со вкупно 1767 населени места во кои ќе се во-
дат матични книги за родени и умрени и тоа: 

 
I.1 Матични подрачја за кои се водат матични кни-

ги за родени и умрени: 
1. Матичното подрачје Сарај со седиште во Скопје- 

Општина Сарај води  матични книги за родени и умре-
ни за населените места Скопје-Општина Сарај, Арна-
кија, Бојане, Буковиќ, Глумово, Горно Свиларе, Грчец, 
Дворце, Долно Свиларе, Кондово, Копаница,Ласкарци, 
Љубин, Матка,Паничари, Радуша, Раовиќ, Рашче, Руд-
ник-Радуша, Семениште,Чајлане,Шишево., Крушопек. 

2.Матично подрачје Рашче со седиште во Рашче во-
ди матични книги за родени и умрени за населените ме-
ста Рашче,Копаница,Радуша, Рудник Радуша, Дворце. 

3. Матично подрачје Ѓорче Петров со седиште во 
Скопје-Општина Ѓорче Петров води матични книги на 
родени и умрени за Скопје-Oпштина Ѓорче Петров, 
Волково, Грачани, Кучково, Никиштани, Ново Село, 
Орман, Бардовци. 

4. Матично подрачје Гази Баба со седиште во Скоп-
је-Општина Гази Баба води матични книги на родени и  
умрени за Скопје-Општина Гази Баба, Брњарци,  Гоце 
Делчев, Идризово,  Јурумлери,  Трубарево. 

5. Матично подрачје Сингелиќ со седиште во Син-
гелиќ води матични книги на родени и умрени за Син-
гелиќ,Инџиково,Стајковци, Црешево, Булачани, Ра-
штак, Страчинци,Црешево. 

6. Матично попдрачје Бутел и Чаир со седиште во 
Скопје-Општина Чаир води матични книги на родени и 
умрени за Скопје-Општина Бутел, Скопје- Општина 
Чаир, Радишани,Љубанци, Љуботен. 

7. Матичното подрачје Шуто Оризари со седиште 
во Скопје - Општина Шуто Оризари води матични кни-
ги за родени и умрени за населените места за Скопје-
општина Шуто Оризари Визбегово,Горно Оризари. 

8. Матичното подрачје Скопје-Центар со седиште 
во Скопје - Општина Центар води матични книги за ро-
дени и умрени за населените места Усје, Горно Нерези, 
Долно Лисиче и за населено место Скопје за  општини-
те Центар, Кисела Вода Карпош, Аеродром. 

9. Матичното подрачје Петровец со седиште во Пе-
тровец  води  матични книги на родени и умрени за Пе-
тровец, Ќојлија, Ржаничино, Огњанци, Катланово, 
Градманци,Летевци, Блаце, Брезица, Кожле, Бадар, 
Средно Коњари, Долно Коњари, Дивње, Горно Коња-
ри, Сушица. 

10.Матично подрачје Чучер Сандево со седиште во 
Чучер Сандево води  матични книги на родени и умре-
ни за Бродец, Брест, Чучер Сандево, Бразда, Бањане, 
Блаце, Мирковци, Глуво, Горњане, Кучевиште, Побож-
је, Танушевци. 

11. Матично подрачје Драчево со седиште во Дра-
чево води матични книги на родени и умрени за Драче-
во, Долно Лисиче, Зелениково, Орешани, Таор, Ново 
Село, Градовци, Дејковец, Гумалево, Пакошево,Смес-
ница,Страхојадица, Тисовица, Добрино, Вражале, Па-
лиград. 

12. Матично подрачје Студеничани со седиште во 
Студеничани води матични книги на родени и умрени 
за Студеничани, Рамни Габер, Вртекица, Цветово, Црн 
Врв, Елово, Малчиште, Умово, Осинчани, Горно Коли-
чани,  Долно Количани, Пагаруша, Драчевица, Црвена 
Вода, Алдинци, Калдирец, Батинци, Морани. 

13.Матично подрачје Арачиново со седиште во 
Арачиново води матични книги на родени и умрени за 
Арачиново, Грушино, Орланци, Мојанци. 

14. Матично подрачје Ракотинци со седиште во Ра-
котинци води матични книги на родени и умрени за Ра-
котинци, Барово, Говрлево,  Добри Дол,  Горно Соње,  
Долно Соње, Маркова Сушица, Света Петка, Сопиште, 
Чифлик, Држилово, Нова Брезница, Патишка Река, Ја-
болце. 

15. Матично подрачје Илинден со седиште во 
Илинден  води  матични книги на родени и умрени за 
Илинден, Ајватовци, Бунарџик, Марино, Бујковци, Бу-
чинци, Дељадровце, Миладиновци, Мршевци, Текоја, 
Кадино, Мралино. 

16. Матично подрачје Велес со седиште во Велес 
води матични книги на родени и умрени за Велес,  Ба-
шино село, Белештевица, Бузалково, Горно Каласлари, 
Долно Каласлари, Горно Оризари, Долно Оризари, Ка-
рабуњиште, Новачани, Ораовец, Раштани, Ново Село, 
Рлевци, Сливник, С’лп, Црквино, Чалошево, Отовица, 
Ветерско, Кумарино, Мамутчево, Рудник, Сопот, Со-
јаклари, Лугунци, Крушје, Џидимирци,Иванковци. 

17. Матично подрачје Богомила со седишта во Бо-
гомила води матични книги на родени и умрени за Бо-
гомила, Бистрица,Габровник, Капиново, Мокрени,, Не-
жилово, Ораовдол, Ореше, Плевње, Папрадиште, Сог-
ле,Теово, Црешнево. 

18. Матично подрачје Чашка со седиште во Чашка 
води матични книги на родени и умрени за Бањица, Бу-
силци, Војница, Витанци, Голозинци, Дреново, Еловец, 
Крајници, Крива Круша, Лисече, Горно Врановци, 
Мелница, Ново Село, Отиштино, Раковец, Владиловци, 
Долно Врановци,, Крнино, Оморани, Попадија, Мар-
толци, Поменово, Смиловци, Степанци, Стари Град, 
Извор, Чашка. 

19.Матично подрачје Долно Јаболчиште со седиште 
во Долно Јаболчиште води матични книги на родени и 
умрени за Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште. 

20. Матично подрачје Градско со седиште во Град-
ско води матични книги на родени и умрени за Вини-
чани, Водоврати, Грнчиште, Двориште, Долно Чичево, 
Горно Чичево, Кочилари, Куридере, Скачинци, Свеќа-
ни, Згрополци, Подлес, Убого, Уланци, Ногаевци, 
Градско. 
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21. Матично подрачје Кавадарци со седиште во Ка-
вадарци води матични книги на родени и умрени за Ка-
вадарци, Сопот, Марена, Глишиќ, Ваташа, Бојанчиште, 
Мрежичко, Рожден, Мајден, Крњево, Бохула, Долна 
Бошава, Страгово, Радња, Чемерско, Конопиште, Гор-
на Бошава. 

22. Матично подрачје Дреново со седиште во Дре-
ново води матични книги на родени и умрени за Дре-
ново, Возарци, Кесендре, Драдња, Раец, Шивец, Дебри-
ште, Галиште, Фариш. 

23. Матично подрачје Бегниште со седиште во Бег-
ниште води матични книги на родени и умрени за Бег-
ниште, Ресава, Клиново, Драгожел, Брушани, Гарнико-
во, Дабниште, Кошани. 

24. Матично подрачје Сирково со седиште во Сир-
ково  води матични  книги на родени и умрени за Сир-
ково, Камен Дол, Мрзен, Ораовец, Крушевица. 

25. Матично подрачје Росоман со седиште во Росо-
ман води  матични книги на родени и умрени за Росо-
ман, Манастирец, Паликура, Трстеник, Рибарци. 

26. Матично подрачје Неготино со седиште во Не-
готино  води матични книги на родени и умрени за Не-
готино, Дуброво, Курија, Тимјаник, Долни Дисан, Гор-
ни Дисан, Вешје, Тремник. 

27. Матично подрачје Пепелиште со седиште во 
Пепелиште води матични книги на родени и умрени за 
Пепелиште, Бруснуик, Војшанци, Џидимирци, Јаноше-
во, Kриволак, Калањево ,Шеоба, Пештерница, Липа, 
Црвени Брегови. 

28. Матично подрачје Демир Капија со седиште во 
Демир Капија води матични книги на родени и умрени 
за Демир Капија, Барово, Бесвица, Бистренци, Драче-
вица, Дрен, Иберли, Клисура, Копришница, Корешни-
ца, Кошарка, Прждево, Стрмашево, Челевец, Чифлик. 

29. Матично подрачје Куманово со седиште во Ку-
маново води  матични книги на родени и умрени за Ку-
маново, Доброшане, Тромеѓа, Проевце, Биљановце, Бе-
диње, Речица, Режановце, Лопате, Черкези, Думановце, 
Долно Коњаре, Љубодраг, Габреш, Градиште, Кутли-
бег, Кучкарево, Кокошиње,К’шање, Пезово, Живиње, 
Колицко, Орашац, Скачковце, Шупљи Камен, Вaк’в, 
Винце, Длга, Пчиња, Студена Бара, Никуштак, Ново 
Село, Умин Дол. 

30. Матично подрачје Клечевце со седиште во Кле-
чевце води матични книги на родени и умрени за Кле-
чевце, Бељаковце, Довезенце, Зубовце, Јачинце, Косма-
тац, Мургаш, Новосељане. 

31. Матично пподерачје Младо Нагоричане со седи-
ште во Младо Нагоричане води матични книги на ро-
дени и умрени за Младо Нагоричане, Војник, Стрезов-
це, Аљинце, Бајловце, Брешко, Добрача, Жељувино, 
Свиланце. 

32. Матично подрачје Старо Нагоричане со седи-
ште во Старо Нагоричане води матиични книги на ро-
дени и умрени за Алгуња, Брачевце, Драгоманце, Ни-
куљане, Пузаљка, Стрновац, Челопек, Арбанашко, Бу-
ковљане, Дејловце, Длабочица, Осиче, Рамно, Цветиш-
ница, Враготурце, Жегљане, Карловце, Коинце, Коки-
но, Мгленце, Малотино, Пелинце, Степанце. 

33. Матично подрачје Табановце со седиште во Та-
бановце води матични книги на родени и умрени за Та-
бановце, Горно Коњаре, Карабичане, Сушево, Сопот, 
Четирце. 

34. Матично подрачје Романовце со седиште во Ро-
мановце води матични книги за родени и умрени за Ро-
мановце, Агино Село, Брзак. 

35. Матично подрачје Липково со седиште во Лип-
ково води матични книги на родени и умрени за Лип-
ково, Глажња.Гошинце, Лукаре,Отља,Рнковце, Стрима. 

36. Матично подрачје матејче со седиште во Матеј-
че води матични книги на родени и умрени за Матејче, 
Виштица, Ропалце. 

37. Матично подрачје Слупчане со седиште во 
Слупчане води матични книги на родени и умрени за 
Алашевце, Белановце, Злокуќане, Извор, Оризари, Ду-
ница, Слупчане, Опае. 

38. Матично подрачје Лојане со седиште во Лојане 
води матични книги за Лојане, Ваксинце, Стража. 

39. Матично подрачје Крива Паланка со седиште во 
Крива Паланка води матични книги на родени и умре-
ни за Крива Паланка, Конопница, Градец, Габер, Оси-
че, Дрење, Киселица, Бс, Варовиште, Кошари, Дурачка 
Река, Станци, Дренак, Мартиница, Лозаново, Трново, 
Узем, Костур, Кркља, Жидилово, Огут, Нерав, Метеже-
во, Добровница, Голема Црцорија, Мала Црцорија, Лу-
ке, Подржи Коњ, Крстов Дол. 

40. Матично подрачје Ранковце со седиште во Ран-
ковце води матични книги на родени и умрени за Ран-
ковце, Радибуш, Отошница, Станча, Гулинци, Вржо-
грнци, Ветуница, Љубинци, Опила, Одрено, Ѓерман, 
Пклиште. 

41. Матично подрачје Мождивњак со седиште во 
Мождивњак води матични книги на родени и умрени 
за Мождивњак, Баштево, Борово, Длабочица, Тлминци. 

42. Матично подрачје Петралица со седиште во Пе-
тралица води матични книги на родени и умрени за Пе-
тралица, Баратлија, Криви Камен, Гиновци, Милутин-
це, Псача. 

43. Матично подрачје Кратово со седиште во Кра-
тово води матични книги на родени и умрени Кратово, 
Туралево, Филиповци, Шлегово, Приковци, Близанци, 
Луково, Горно Кратово, Нежилово, Железница, Топа-
ловиќ, Живалево, Мушково, Каврак, Кнежево, Куново, 
Емирица, Којково, Секулица, Вакуф, Татомир, Крила-
тица, Трновац, Талашманце, Кетеново. 

44. Матично подрачје Шопско Рудари со седиште 
во Шопско Рудари води матични книги на родени и 
умрени за Шопско Рударе, Коњух. 

45. Матично подрачје Страцин со седиште во Стра-
цин води матични книги на родени и умрени за Стра-
цин, Куклица, Димонце, Пендак. 

46. Матично подрачје Штип со седиште во Штип 
води матични книги на родени и умрени за Штип. 

47. Матично подрачје Радање со седиште во Радање 
води матични книги на родени и умрени за Радање, Ар-
гулица, Вртешка, Голем Габер, Ебеплија, Јунузлија, 
Калаузлија, Калапетровци, Карбинци, Кепекелија, Ко-
шево, Козјак, Кучица, Кучилат, Курфалија, Мал Габер, 
Мичак, Муратлија, Никоман, Нов Караорман, Оџалија, 
Почивало, Припечани, Прналија, Руљак, Стар Караор-
ман, Таринци, Црвулево, Шашаварлија. 

48. Матично подрачје Долни Балван со седиште во 
Долни Балван води матични книги на родени и умрени 
за Долни Балван, Крупиште, Чардаклија, Горни Балван, 
Батање, Долно Трогерци, Горно Трогерци. 
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49. Матично подрачје Три Чешми со седиште во 
Три Чешми води матични книги на родени и умрени за 
Три Чешми, Судиќ, Тестемелци, Врсаково, Криви Дол, 
Сарчиево,Сушево, Доброшани. 

50. Матично подрачје Лакавица со седиште во Ла-
кавица води матични книги на родени и умрени за Ла-
кавица, Љуботен, Долани, Балатлија, Горачино, Шо-
пур, Ново Село, Брест, Пиперово, Лесковица, Суво Гр-
ло, Степанци, Пухче, Чифлик, Липов Дол, Танатарци. 

51. Матично подрачје Драгоево со седиште во Дра-
гоево  води матични книги на родени и умрени за Дра-
гоево, Селце, Пенуш, Софилари, Јамујарци, Скандал-
ци, Топлиќ, Хаџи-Сејдели,Хаџи-Хамзали, Хаџи -Реџеп-
ли, Црешка, Едеклерци. 

52. Матично подрачје Берово со седиште во Берово 
води матични книги на родени и умрени за Беро-
во,Смојмирово, Ратево, Будинарци, Митрашинци, Ма-
чево, Русиново. 

53. Матично подрачје Двориште со седиште во 
Двориште води матични книги на родени и умрени за 
Двориште. 

54. Матично подрачје Владимирово со седиште во 
Владимирово води матични книги на родени и умрени 
за Владимирово. 

55. Матично подрачје Виница со седиште во Вини-
ца води матични книги на родени и умрени за Виница, 
Виничка Кршла, Јакимово, Лески, Црн Камен, Лаки, 
Калиманци, Грљани, Истибања. 

56. Матично подрачје Драгобрашта со седиште во 
Драгобрашта води матични книги на родени и умрени 
за Драгобрашта, Крушево, Пекљани, Трсино. 

57. Матично подрачје Градец со седиште во Градец 
води матични книги на родени и умрени за Градец. 

58. Матично подрачје Блатец со седиште во Блатец 
води матични книги на родени и умрени за Блатец, Ли-
пец. 

59. Матично подрачје Делчево со седиште во Дел-
чево води матични книги на родени и умрени за Делче-
во, Град, Стамер, Звегор, Габрово, Ветрен, Чифлик, 
Полето, Очипала, Косово Дабје, Бигла, Илиово, Турија, 
Драмче, Киселица, Вратиславци, Селник. 

60. Матично подрачје Тработивиште со седиште во 
Тработивиште води матични книги на родени и умрени 
за Тработивиште, Вирче, Стар Истевник, Нов Истев-
ник, Разловци. 

61. Матично подрачје Кочани со седиште во Кочани 
води матични книги на родени и умрени за Кочани, Ку-
чичино, Бурилчево, Долни Подлог, Горни Подлог, Мо-
јанци, Тркање, Зрновци, Мородовис, Видовиште, Ориза-
ри, Прибачево, Нивичани, Пантелеј, Рајчани, Лешки, 
Пашаџиково, Полаки, Јастребник, Небојани, Главовица, 
Костин Дол, Ново Село, Речани, Грдовци, Бели. 

62. Матично подрачје Облешево со седиште во Об-
лешево води матични  книги на родени и умрени за Об-
лешево, Спанчево, Бања,Чифлик, Теранци,Чешиново, 
Соколарци, Жиганце, Новоселани, Лепопелци, Врбица, 
Уларци. 

63. Матично подрачје Пробиштип со седиште во 
Пробиштип води матични книги на родени и умрени за 
Пробиштип, Добрево, Марчино, Дренок, Кундино, 
Стрисовци, Калниште, Пестршино, Неокази, Гризлиев-
ци, Горни Стубол, Долни Стубол, Горно Барбарево, 
Долно Барбарево, Плешанци, Стрмош, Гајранци, Пуз-
дерци, Петришино, Пишица, Бучиште, Куково, Лезово, 
Трооло, Гујновци, Зарепинци. 

64. Матично подрачје Злетово со седиште во Злето-
во води матични книги на родени и умрени за Злетово, 
Лесново, Бунеш, Шталковица, Ратавица, Турско Руда-
ри, Зеленград, Јамиште, Древено,Трипатанци. 

65. Матично подрачје Свети Николе со седиште во 
Свети Николе води матични книги на родени и умрени 
за Свети Николе, Кнежје, Малино, Алакинце, Мездра, 
Амзабегово, Богословец, Делисинци, Горно Црнили-
ште, Долно Црнилиште, Пеширово, Немањица, Рачи-
ни, Mечкуевци, Орел, Mакреш, Патетино, Долно Ѓу-
ѓанце, Горно Ѓуѓанце, Павлешенци, Стањевци, Строи-
манци, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Бурилов-
ци, Арбасанци, Стануловци, Горобинци, Крушица, 
Преод, Сопот, Трстеник. 

66. Матично подрачје Лозово со седиште во Лозово 
води матични книги на родени и умрени за Лозово, 
Аџибегово, Аџиматово, Бекирлија,  Дорфулија, Карат-
маново, Кишино, Ќоселари, Ѓуземелци, Милино, Са-
рамзалино. 

67. Матично подрачје Пехчево со седиште во Пехче-
во води матични книги на родени и умрени за Пехчево, 
Чифлик, Умлена, Негрево, Црник, Панчарево, Робово. 

68. Матично подрачје Македонска Каменица со се-
диште во Македонска Каменица води матични книги 
на родени и умрени за Македонска Каменица, Саса, 
Тодоровци, Дулица, Косевица, Костин Дол, Луковица, 
Моштица, Цера, Безиково,Пресека. 

69. Матично подрачје Струмица со седиште во 
Струмица води матични книги на родени и умрени за 
Струмица, Дабиље, Баница, Водоча. 

70. Матично подрачје Куклиш со седиште во Кук-
лиш води матични книги на родени и умрени за Кук-
лиш, Градско Балдовци, Свидовица, Три Води. 

71. Матично подрачје Муртино со седиште во Мур-
тино води матични книги на родени и умрени за Мур-
тино, Банско, Моноспитово, Сачево. 

72. Матично подрачје Босилово со седиште во Бо-
силово води матични книги на родени и умрени за Бо-
силово, Робово, Петралинци, Сарај, Старо Балдовци, 
Еднокуќево, Хамзали, Дрвош, Гечерлија. 

73. Матично подрачје Турново со седиште во Тур-
ново води матични книги на родени и умрени за Тур-
ново, Иловица, Штука, Секирник, Радово, Бориево. 

74. Матично подрачје Ново Село со седиште во Но-
во Село води матични книги на родени и умрени за Но-
во Село, Бајково, Бадолен, Зубово, Ново Коњарево, Са-
моилово, Стиник, Сушица, Барбарево. 

75. Матично подрачје Добрашинци со седиште во 
Добрашинци води матични книги на родени и умрени 
за Нова Маала, Висока Маала, Сушево, Чанаклија, Ни-
вичино, Кушкулија. 

76. Матично подрачје Василево со седиште во Ва-
силево води матични книги на родени и умрени за Ва-
силево, Ангелци, Владиевци, Градошорци, Добрејци, 
Дукатино, Пиперево, Просениково, Радичево. 

77. Матично подрачје Гевгелија со седиште во Ге-
вгелија води матични книги на родени и умрени за Ге-
вгелија, Моин, Мрзенци, Ново Коњско, Конско, Хума, 
Богородица, Негорци, Прдејци, Смоквица. Кованци, 
Серменин. 

78. Матично подрачје Нов Дојран со седиште во 
Нов Дојран води матични книги на родени и умрени за 
Нов Дојран, Стар Дојран, Фурка, Николиќ, Сретеново, 
Црничани, Ѓопчели, Куртамзали, Севендекли, Дурут-
ли, Органџали, Чаушли, Џумабос, Дојран. 
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79. Матично подрачје Миравци со седиште во Ми-
равци води матични книги на родени и умрени за Ми-
равци, Давидово, Милетково, Петрово, Габрово. 

80. Матично подрачје Стојаково со седиште во Сто-
јаково води матични книги на родени и умрени за Сто-
јаково, Селемли. 

81. Матично подрачје Валандово со седиште во Ва-
ландово води матични книги на родени и умрени за Ва-
ландово, Пирава, Дедели, Казандол, Раброво, Честово, 
Вејсели, Ајранли, Терзели, Удово, Јосифово, Аразли, 
Баракли, Башали, Градец, Ѓулели, Марвинци, Балинци, 
Брајковци, Грчиште. 

82. Матично подрачје Чалакли со седиште во Ча-
лакли води матични  книги на родени и умрени за Ча-
лакли, Собри, Прстен, Башибос, Булунтули, Кочули, 
Бајрамбос, Татарли. 

83. Матично подрачје Богданци со седиште во Бог-
данци води матични книги на родени и умрени за Бог-
данци, Ѓавато. 

84. Матично подрачје Радовиш со седиште во Радо-
виш води матични книги на родени и умрени за Радо-
виш, Ињево, Дамјан, Погулево, Дедино, Воиславци, 
Горна Враштица, Долна Враштица, Гарван, Сурдулци, 
Бучим, Тополница, Али Коч, Коџалија, Супурге, Кала-
узлија, Раклиш, Штурово, Али Лобаси, Кара Лобаси, 
Држани, Козбунар, Караџалар, Прналија, Чешме Маа-
ле, Шаинташ, Шипковица, Подареш, Ораовица, Злео-
во, Јаргулица, Покрајчево, Папавница, Ново Село, 
Смиланци, Калугерица, Дурутлија, Коџалија, Сариѓол, 
Худаверлија. 

85. Матично подрачје Конче со седиште во Конче 
води матични книги на родени и умрени за Лубница, 
Ракитец, Габревци, Горни Липовиќ, Долни Липовиќ, 
Скоруша, Долни Радеш, Негреновци, Конче, Загорци. 

86. Матично подрачје Битола со седиште во Битола 
води матични книги на родени и умрени за Битола, 
Горно Оризари, Долно Оризари, Логоварди, Поешево, 
Лавци, Брусник, Раштани, Карамани, Трн, Дихово, Бра-
тин Дол, Магарево, Нижеполе, Снегово, Трново,  Дол-
но Српци, Вашарејца, Беранци, Рамна, Лера, Метимир, 
Свиниште, Горно Српци, Буково, Крстоар,  Орехово. 

87. Матично подрачје Деделбалци со седиште во 
Деделбалци води матични книги на родени и умрени за 
Деделбалци, Арматуш, Будаково, Горно Агларци, Дал-
беговци, Долно Агларци, Путурус, Трап, Црничани. 

88. Матично подрачје Велушина со седиште во Ве-
лушина води матични книги на родени и умрени за Ве-
лушина, Граешница,  Драгош, Канино, Кишава, Лажец, 
Острец, Породин, Жабени. 

89. Матично подрачје Кукуречани со седиште во 
Кукуречани води матични книги на родени и умрени за 
Кукуречани, Драгарино, Драгожани, Крклино, Ново 
Змирнево, Секираник, Старо Змирнево, Црнобуки, Ло-
патица, Габалавци, Лисолај, Облаково, Стрежево, Цр-
новец. 

90. Матично подрачје Новаци со седиште во Нова-
ци води матични книги на родени и умрени за Новаци, 
Балдовенци, Билјаник, Гнеотино, Добромири, Ново Се-
ло, Рибарци, Тепавци, Суводол, Паралово, Мегленци, 
Долно Орехово, Грумази, Врањевци, Маково, Брник, 
Ивени, Мојно, Орле, Рапеш, Старавина, Градешница, 
Груништа, Зовиќ 1, Будимирци, Петалино. 

91. Матично подрачје Добрушево со седиште во 
Добрушево води матични книги на родени и умрени за 
Добрушево, Долна Чарлија, Горна Чарлија, Мусинци, 
Алинци, Ношпал. 

92. Матично подрачје Кажани со седиште во Кажа-
ни води матични книги на родени и умрени за Кажани, 
Гопеш, Ѓавато, Маловиште, Доленци. 

93. Матично подрачје Кременица со седиште во 
Кременица води матични книги на родени и умрени за 
Кременица, Меџитлија, Средно Егри, Горно Егри, Дол-
но Егри, Бач, Сович, Гермијан, Живојно, Брод, Полог, 
Добровени, Скочивир, Велесело, Сливица, Гнилеж. 

94. Матично подрачје Могила со седиште во Моги-
ла води матични книги на родени и умрени за Могила, 
Радобор. 

95. Матично подрачје Бистрица со седиште во Би-
стрица води матични книги на родени и умрени за Би-
стрица, Барешани, Злокуќани, Кравари, Олевени, Оп-
тичари. 

96. Матично подрачје Ивањевци со седиште во Ива-
њевци води матични книги на родени и умрени за Ива-
њевци, Древеник, Лознани, Новоселани, Подино, Свето 
Тодори, Трновци. 

97. Матично подрачје Прилеп со седиште во При-
леп води матични книги на родени и умрени за При-
леп, Варош, Дабница, Мажучиште, Присад, Селце, Ве-
прчани ,Гуѓаково, Дуње,Клаен ,Кокре, Крушевица, Пе-
штани, Чаниште, Беловодица, Крстец, Лениште, Орео-
вец, Плетвар, Тројаци, Дрен, Голем Радобил, Мал Ра-
добил, Никодин, Ракле, Смолани, Топлица, Царевиќ. 

98. Матично подрачје Долнени со седиште во Дол-
нени води  матични книги на родени и умрени за Бело 
Поле, Вранче, Долнени, Браилово, Заполжани, Кутле-
шево,Мало Мраморани, Новоселани, Сарандиново, Се-
нокос, Средорек, Дабјани. 

99. Матично подрачје Кривогаштани со седиште во 
Кривогаштани води матични книги на родени и умрени 
за Кореница, Кривогаштани, Крушеани, Годивје. 

100. Матично подрачје Старо Лагово со седиште во 
Старо Лагово води матични книги на родени и умрени 
за Алинци, Беровци, Волково, Галичани, Ново Лагово, 
Прилепец, Мало Рувци, Старо Лагово, Чумово, Штави-
ца, Бонче. 

101. Матично подрачје Дупјачани со седиште во 
Дупјачани води матични книги на родени и умрени за 
Горно Село, Десово, Дреновци, Дупјачани, Забрчани, 
Небрегово. 

102. Матично подрачје Тополчани со седиште во 
Тополчани води матични книги на родени и умрени за 
Веселчани, Загорани, Клепач, Тополчани, Трокрсти, 
Чепигово. 

103. Матично подрачје Витолиште со седиште во 
Витолиште води матични книги на родени и умрени за 
Бешиште, Витолиште, Врпско, Живово, Манастир, 
Полчиште. 

104. Матично подрачје Дебреште со седиште во Де-
бреште води матични книги на родени и умрени за Де-
бреште, Жабјани, Кошино, Лажани, Ропотово. 

105. Матично подрачје Канатларци со седиште во 
Канатларци води матични книги на родени и умрени за 
Ерековци, Канатларци, Лопатица, Марул, Подмол, Ше-
леверци. 
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106. Матично подрачје Мало Коњари со седиште во 
Мало Коњари води матични книги на родени и умрени 
за Боротино, Врбјани, Големо Коњари, Кадино Село, 
Мало Коњари, Мирче Ацев, Славеј. 

107. Матично подрачје Воѓани со седиште во Воѓа-
ни води матични книги на родени и умрени за Бела Цр-
ква, Воѓани, Обршани, Пашино Рувци. 

108. Матично подрачје Костинци со седиште во Ко-
стинци води матични книги на родени и умрени за Го-
стиржани, Долгаец, Зрзе, Костинци, Маргари, Рилево, 
Секирци, Слепче, Сливје, Стровија, Пашталево, Црни-
лиште. 

109. Матично подрачје Ресен со седиште во Ресен 
води матични книги на родени и умрени за Ресен, Бол-
но, Сопотско, Лева Река, Избишта, Кривени, Горно 
Крушје, Петрино, Златари, Јанковец, Царев Двор, Вол-
кодери, Горно Дупени, Дрмени, Езерани, Евла, Коњ-
ско, Лавци, Лескоец, Отешево, Долно Перово,  Покрве-
ник, Прељубје, Стење, Стипона, Шурленци. 

110. Матично подрачје Подмочани со седиште во 
Подмочани води матични книги на родени и умрени за 
Подмочани, Претор, Асамати, Курбиново, Рајца, Коз-
јак, Долна Бела Црква, Горна Бела Црква, Грнчари. 

111. Матично подрачје Крани со седиште во Крани 
води матични книги на родени и умрени за Крани, Ар-
вати, Сливница, Штрбово, Љубојно, Брајчино, Долно 
Дупени, Наколец. 

112. Матично подрачје Демир Хисар со седиште во 
Демир Хисар води матични книги на родени и умрени 
за Бараково, Белче, Вардино, Демир Хисар, Граиште, 
Единаковци, Журче, Загориче, Кутретино, Лесково, 
Прибилци, Ракитница, Света, Сладуево, Слепче, Суво-
дол, Утово, Доленци, Брезово, Зашле, Бабино, Базер-
ник, Мало Илино, Големо Илино, Железнец. 

113. Матично подрачје Жван со седиште во Жван 
води матични книги на родени и умрени за Жван, Со-
потница, Суво Грло, Радово, Слоештица, Мренога, Ви-
рово, Церово, Смилево, Боиште, Обедник. 

114. Матично подрачје Крушево со седиште во 
Крушево води матични книги на родени и умрени за 
Крушево, Селце, Острилци, Бирино. 

115. Матично подрачје Житоше со седиште во Жи-
тоше води матични книги на родени и умрени за Белу-
шино, Саждево, Јакреново, Борино, Норово. 

116. Матично подрачје Бучин со седиште во Бучин 
води матични книги на родени и умрени за Бучин, Пре-
сил, Милошево. 

117. Матично подрачје Алданци со седиште во Ал-
данци води матични книги на родени и умрени за Вр-
боец, Свето Митрани, Локвени, Подвис, Алданци. 

118. Матично подрачје Македонски Брод со седи-
ште во Македонски Брод води матични книги на роде-
ни и умрени за Ореовец, Русјаци, Латово, Требино, 
Сланско, Дреново, Крапа, Локвица, Суводол, Грешни-
ца, Девич, Македонски Брод, Д.Манастирец, Г.Мана-
стирец, Тополница, Томино Село, Инче, Долно Крушје, 
Г.Крушје, Драгов Дол, Слатина, Старо село, Модри-
ште, Калуѓерец, Могилец, Белица, Вир, Црешнево, Та-
жево, Брезница. 

119. Матично подрачје Ижиште со седиште во 
Ижиште води матични книги на родени и умрени за 
Ижиште, Дворци, Пласница, Преглово. 

120. Матично подрачје Самоков со седиште во Са-
моков води матични книги на родени и умрени за Са-
моков, Брест, Рамне, Звечан, Бенче, Лупиште, Ковач, 
Ковче, Зркле, Сушица, Растеш, Волче, Заград, Битово, 
Г.Ботушје, Д.Ботушје, Требовље, Косово, Здуње, Бли-
занско. 

121. Матично подрачје Охрид со седиште во Охрид 
води матични книги на родени и умрени за Охрид, Ле-
скоец, Велгошти, Рамне, Велестово, Шипокно, Долно 
Коњско. 

122. Матично подрачје Велмеј со седиште во Вел-
меј води матични книги на родени и умрени за Велмеј, 
Гркополе, Лешани, Брежани.  

123. Матично подрачје Косел со седиште во Косел 
води матични книги на родени и умрени за Косел, Ва-
пила, Горно Лакочерај, Долно Лакочерај, Ливоишта, 
Орман, Сирула, Скребатино, Расино. 

124. Матично подрачје Требеништа со седиште во 
Требеништа води матични книги на родени и умрени 
за Требеништа, Волино, Оровник, Горенци, Подмоље, 
Мешеишта, Климештани. 

125. Матично подрачје Завој со седиште во Завој 
води матични книги на родени и умрени за Завој, Кура-
тица, Опеница, Плаќе, Речица, Свиништа. 

126. Матично подрачје Пештани со седиште во Пе-
штани води матични книги на родени и умрени за Пе-
штани, Љубаништа, Трпејца, Елшани. 

127. Матично подрачје Белчишта со седиште во 
Белчишта води матични книги на родени и умрени за 
Белчишта, Црвена Вода, Ботун, Горно Средоречје, 
Долно Средоречје, Песочани, Ново Село, Злести, Сли-
вово, Арбиново, Врбјани, Годивје, Лактиње, Мрамо-
рец, Турје, Слатино, Издеглавје, Слатински Чифлик, 
Оздолени, Сошани. 

128. Матично подрачје Струга со седиште во Стру-
га води матични книги на родени и умрени за Струга, 
Враништа, Долна Белица, Мислешево. 

129. Матично подрачје Радолишта со седиште во 
Радолишта води матични книги на родени и умрени за 
Радолишта, Радожда, Мали Влај, Франгово, Калишта, 
Заграчани, Шум, Вишни. 

130. Матично подрачје Велешта со седиште во Ве-
лешта води матични книги на родени и умрени за Ве-
лешта, Добовјани, Горно Татеши, Долно Татеши, Таш-
маруништа, Тоска. 

131. Матично подрачје Дрслајца со седиште во Дрс-
лајца води матични книги на родени и умрени за Дрс-
лајца, Биџево, Делегожда, Корошишта, Ливада, Морои-
шта, Ново Село, Џепин, Ложани. 

132. Матично подрачје Вевчани со седиште во Вев-
чани  води матични книги на родени и умрени за Вев-
чани, Горна Белица. 

133. Матично подрачје Мислодежда со седиште во 
Мислодежда води матични книги на родени и умрени 
за Мислодежда, Богојци, Брчево, Збажди, Поум, При-
совјани, Локов, Ржаново. 

134. Матично подрачје Луково со седиште во Луко-
во води матични книги на родени и умрени за Луково, 
Безов ,Буринец, Глобочица, Дренок, Модрич, Нерези, 
Пискупштина, Селци. 

135. Матично подрачје Лабуништа со седиште во 
Лабуништа води матични книги на родени и умрени за 
Лабуништа, Подгорци, Бороец. 
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136. Матично подрачје Јабланица со седиште во 
Јабланица води матични книги на родени и умрени за 
Јабланица, Лакавица. 

137. Матично подрачје Октиси со седиште во Окти-
си води матични книги на родени и умрени за Октиси. 

138. Матично подрачје Дебар со седиште во Дебар 
води матични книги на родени и умрени за Дебар, Ба-
ниште, Бомово, Коњари, Кривци, Рајчица, Селокуќи, 
Спас, Татар Елевци, Тараниќ, Хаме. 

139. Матично подрачје Џепиште со седиште во Џе-
пиште води матични книги на родени и умрени за Џе-
пиште, Отишани. 

140. Матично подрачје Косоврасти со седиште во 
Косоврасти води матични книги на родени и умрени за 
Долно Косоврасти, Горно Косоврасти, Гари, Горно 
Мелничани, Долно Мелничани, Осој. 

141. Матично подрачје Центар Жупа со седиште во 
Центар Жупа води матични книги на родени и умрени 
за Центар Жупа, Голем Папрадник, Мал Папрадник, 
Житинени, Бајрамовци, Баланци, Горенци, Оџовци, 
Броштица, Пареши, Власиќи. 

142. Матично подрачје Коџаџик со седиште во Ко-
џаџик води матични книги на родени и умрени за Ко-
џаџик, Новак, Елевци, Параленик, Брештани, Осолни-
ца, Кочишта, Долгаш. 

143. Матично подрачје Могорче со седиште во Мо-
горче води матични книги на родени и умрени за Мо-
горче. 

144. Матично подрачје Кичево со седиште во Киче-
во води матични книги на родени и умрени за Кичево, 
Вранештица, Кнежино,Раштани, Осој, Староец, Ати-
шта, Карбуница, Трапчин Дол, Длапкин Дол, Грешни-
ца, Лешница, Речани –Зајаско. 

145. Матично подрачје Зајас со седиште во Зајас во-
ди матични книги на родени и умрени за Зајас, Бачи-
шта, Долно Строгомиште, Горно Строгомиште, Коли-
бари, Мидинци, Букојачани, Колари, Тајмиште. 

146. Матично подрачје Осломеј со седиште во Ос-
ломеј води матични книги на родени и умрени за Осло-
меј, Гарани, Мамудовци, Ново Село, Премка, Арангел, 
Жубрино, Србица, Црвивци, Шутово, Стрелци, Лаза-
ровци, Јагол Доленци, Туин, Поповјани, Папрадишта, 
Јагол, Бериково. 

147. Матично подрачје Челопеци со седиште во Че-
лопеци  води матични книги на родени и умрени за Че-
лопеци, Бигор Доленци, Лисичани, Миокази, Орланци, 
Светораче, Дупјани, Патец, Рабетино, Речани-Челопеч-
ко, Крушица, Козичино. 

148. Матично подрачје Другово со седиште во Дру-
гово води матични книги на родени и умрени за Друго-
во, Подвис, Манастирско Доленци, Лавчани, Горно До-
бреноец,Долно Добреноец, Јаворец, Пополжани, Србја-
ни, Извор, Иванчишта, Долна  Душегубица, Малкоец, 
Кленоец, Попоец, Ехлоец. 

149. Матично подрачје Брждани со седиште во 
Брждани води матични книги на родени и умрени за 
Брждани, Козица, Белица, Видрани, Јудово, Свињишта, 
Цер, Велмевци, Прострање, Кладник, Големо Црско, 
Мало Црско. 

150. Матично подрачје Тетово со седиште во Тето-
во води матични книги на родени и умрени за Тетово, 
Требош, Фалише. 

151. Матично подрачје Брвеница со седиште во Бр-
веница води матични книги на родени и умрени за Бр-
веница, Долно Седларце. 

152. Матично подрачје Боговиње со седиште во Бо-
говиње води матични книги на родени и умрени за Бо-
говиње, Пирок, Раковец, Селце Кеч. 

153. Матично подрачје Шипковица со седиште во 
Шипковица води матични книги на родени и умрени за  
Гајре, Шипковица, Лисец, Бродец, Вешала, Бозовце. 

154.Матично подрачје Селце со седиште во селце 
води матични книги н ародени и умрени за  Селце, Веј-
це, Лавце. 

155. Матично подрачје Џепчиште со седиште во 
Џепќиште води матични книги на родени и умрени за  
Џепчиште, Порој, Ѓермо. 

156. Матично подрачје Непроштено со седиште во 
Непроштено води матични книги на родени и умрени за 
Непроштено, Лешок, Ратаје, Сетоле, Отуње, Варвара. 

157. Матично подрачје Речица со седиште во Речи-
ца води матични книги за Голема Речица, Мала Речица, 
Горно Палчиште. 

158. Матично подрачје Вратница со седиште во 
Вратница води матични книги на родени и умрени за 
Нераште, Одри, Беловиште, Вратница, Орашје, Старо 
Село, Рогачево, Јажинце, Првце. 

159. Матично подрачје Групчин со седиште во 
Групчин води матични книги на родени и умрени за 
Групчин,Ново Село, Церово, Мерово, Добарце, Ларце, 
Чифлик, Копачиндол, Рогле. 

160. Матично подрачје Желино со седиште во Же-
лино води матични книги на родени и умрени за Жели-
но, Палатица, Сиричино, Туденце, Прељубиште, Жил-
че, Озормиште. 

161. Матично подрачје Јегуновце со седиште во Је-
гуновце води матични книги на родени и умрени за Је-
гуновце ,Копанце, Подбреѓе, Раотинце, Јанчиште. 

162. Матично подрачје Камењане со седиште во Ка-
мењане води матични книги на родени и умрени за Ка-
мењане, Долно Палчиште, Синичане, Горно Седларце, 
Новаќе. 

163. Матично подрачје Милетино со седиште во 
Милетино води матични книги на родени и умрени за 
Милетино, Челопек, Блаце. 

164. Матично подрачје Радиовце со седиште во Ра-
диовце води матични книги на родени и умрени за Ра-
диовце, Волковија, Стенче, Теново, Жеровјане. 

165. Матично подрачје Седларево со седиште во 
Седларево води матични книги на родени и умрени за 
Седларево, Лукавица, Гургуница. 

166. Матично подрачје Теарце со седиште во Теар-
це води матични книги на родени и умрени за Теарце, 
Отушиште, Слатино, Брезно, Пршовце, Глоѓи, Јелош-
ник, Доброште. 

167. Матично подрачје Урвич со седиште во Урвич 
води матични книги на родени и умрени за Урвич, Је-
ловјане, Ново Село 2. 

168. Матично подрачје Шемшево со седиште во 
Шемшево води матични книги на родени и умрени за 
Шемшево, Сиричино, Туденце, Перлубиште, Жилче, 
Озормиште. 
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169. Матично подрачје Гостивар со седиште во Го-
стивар води матични книги на родени и умрени за Го-
стивар, Долна Бањица, Горна Бањица, Балин Дол, Бе-
ловиште, Долно Јеловце, Горно Јеловце, Лешница, Су-
шица, Лакавица, Мало Турчане, Чајле, Здуње, Речане, 
Вруток, Равен, Дуф, Печково, Ново Село, Орќуше, 
Мердита, Симница, Долна Ѓоновица, Митрој Крсти, 
Церово, Сретково,  

170. Матично подрачје Врапчиште со седиште во 
Врапчиште води матични книги на родени и умрени за 
Врапчиште, Врановци, Дебреше, Галате, Зубовце, Ново 
Село, Пожаране, Топлица. 

171. Матично подрачје Форино со седиште во Фо-
рино води матични книги на родени и умрени за Кори-
то, Форино. 

172. Матично подрачје Жировница со седиште во 
Жировница води матични книги на родени и умрени за 
Жировница, Врбјани, Видуше, Болетин, Лазарополе, 
Росоки, Селце, Тресонче. 

173. Матично подрачје Србиново со седиште во Ср-
биново води матични книги на родени и умрени за Ср-
биново, Трново, Падалиште, Страјане, Железна Река, 
Куново, Ќафа. 

174. Матично подрачје Неготино-Полошко со седи-
ште во Неготино-Полошко води матични книги на ро-
дени и умрени за Неготино-Полошко, Горјане, Градец, 
Добридол, Ѓурѓевиште, Сенокос, Ломница, Калиште. 

175. Матично подрачје Ростуше со седиште во Ро-
стуше води матични книги на родени и умрени за Би-
туше, Велебрдо, Ростуша,  Сушица, Галичник, Треби-
ште. 

176. Матично подрачје Скудриње со седиште во 
Скудриње води матични книги на родени и умрени за 
Скудриње, Присојница, Јанче, Аџиевци. 

177. Матично подрачје Чегране со седиште во Че-
гране води матични книги на родени и умрени за Че-
гране, Тумчевиште. 

178. Матично подрачје Маврови Анови со седиште 
во Маврови Анови води матични книги на родени и 
умрени за Маврово, Врбен, Леуново, Никифорово, Ки-
чиница, Маврови Анови. Беличица, Бибај, Богдево, 
Бродец, Волковија, Грекај, Жужње, Кракорница, Ниви-
ште, Нистрово, Ничпур, Рибница, Сенце, Тануше. 

 
I.2. Населени места за кои ќе се водат матичните 

книги на венчани: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје-Општина Сарај, Скопје-Општина Ѓорче Пе-
тров, Скопје-Општина Гази Баба, Скопје-Општина Ча-
ир, Скопје-Општина Шуто Оризари, Скопје-Центар, 
Петровец, Чучер Сандево, Драчево, Студеничани, Ара-
чиново,Рашче,Сингелиќ, Ракотинци, Илинден, Велес, 
Богомила, Чашка, Долно Јаболчишта, Градско, Кава-
дарци, Дреново, Бегниште, Сирково, Росоман, Неготи-
но, Пепелиште, Демир Капија, Куманово, Клечовце, 
Младо Нагоричане, Старо Нагоричане, Табановце, Ро-
мановце, Липково, Матејче, Слупчане, Лојане, Крива 
Паланка, Ранковце, Мождивњак, Петралица, Кратово, 
Шопско Рудари, Страцин, Штип, Радање, Долни Бал-
ван, Три Чешми, Лакавица, Драгоево, Берово, Двори-
ште, Владимирово, Виница, Драгобрашта, Градец, Бла-
тец, Делчево, Тработивиште, Кочани, Облешево, Про-
биштип, Злетово, Свети Николе, Лозово, Пехчево, Ма-
кедонска Каменица, Струмица, Куклиш, Муртино, Бо-
силово, Турново, Ново Село, Добрашинци, Василево, 
Гевгелија, Нов Дојран, Миравци, Стојаково, Валандо-
во, Чалакли, Богданци, Радовиш, Конче, Битола, Де-
делбалци, Велушина, Кукуречани, Новаци, Добрушево, 
Кажани, Кременица, Могила, Бистрица, Ивањевци, 
Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Старо Лагово, Дупја-
чани, Тополчани, Витолиште, Дебреште, Канатларци, 
Мало Коњари, Воѓани, Костинци, Ресен, Подмочани, 
Крани, Демир Хисар, Жван, Крушево, Житоше, Бучин, 
Алданци, Македонски Брод, Ижиште, Самоков, Охрид, 
Велмеј, Косел, Требеништа, Завој, Пештани, Белчишта, 
Струга, Радолишта, Велешта, Дрслајца, Вевчани, Мис-
лодежда, Луково, Лабуништа, Јабланица, Октиси, Дебар, 
Џепиште, Косоврасти, Центар Жупа, Коџаџик, Могорче, 
Кичево, Зајас, Осломеј, Челопеци, Другово, Брждани, 
Тетово, Брвеница, Шипковица, Селце, Џепчиште, Не-
проштено, Речица, Боговиње, Вратница, Групчин, Жели-
но, Јегуновце, Камењане, Милетино, Радиовце,Седларе-
во, Теарце, Урвич, Шемшево, Гостивар, Врапчиште, Фо-
рино, Жировница, Србиново, Неготино-Полошко, Росту-
ше, Скудриње, Чегране, Маврови Анови. 

 
II. Ова решение ќе отпочне да се применува од 1 ја-

нуари 2011 година. 
 
III. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-1833/1 

22 декември 2010 година                        Директор, 
    Скопје                                  Ашим Зеќироски, с.р. 
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