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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2760. 
Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уста-

вот на Република Македонија и членот 3 од Законот на 

Владата на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 

55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 

51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Собранието на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 15 јуни 2016 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За член на Владата на Република Македонија, се 

избира: 

- Кирил Миноски, за министер кој ќе раководи со 

Министерството за  финансии.  

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

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

ка Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр.08 - 2881/1 Претседател 

15 јуни 2016 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски,с.р. 

_________ 

2761. 

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

58/2000, 44/2002, 82/2008,167/10 и 51/11), Собранието 

на Република Македонија, на седницата одржана на 15 

јуни 2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА МИНИС-

ТЕРОТ КОЈ РАКОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 

1. Се разрешува, Драгана Кипријановска од фун-

кцијата заменик на министерот кој раководи со Минис-

терството за надворешни работи. 

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

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

ка Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр.08 - 2882/1 Претседател 

15 јуни 2016 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски,с.р. 

_________ 

2762. 

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

58/2000, 44/2002, 82/2008,167/10 и 51/11), Собранието 

на Република Македонија, на седницата одржана на 15 

јуни 2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ КОЈ РАКОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 

1. За заменик на министерот кој раководи со Ми-

нистерството за надворешни работи, се именува: 

- Илија Исајловски. 

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

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

ка Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр.08 - 2883/1 Претседател 

15 јуни 2016 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски,с.р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2763. 

Врз основа на член 11, став 1 и 2 член 12 од Одлу-

ката за организација и делокруг на работа на Кабине-

тот на Претседателот на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

30/2000, 9/2001, 41/2010 и 142/2013), донесувам 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I 

Се разрешува членот на Комисијата за помилување 

на Претседателот на Република Македонија: 

- д-р Воислав Стојановски. 

 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 08-907/1 Претседател 

13 јуни 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2764. 

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

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТА-

НОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА АСНОМ - ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Националната установа Центар 

за култура АСНОМ - Гостивар се даваат на трајно ко-

ристење без надомест недвижни ствари кои се наоѓаат 

на бул. „Браќа Ѓиноски“ бб во Гостивар, на КП 

бр.3423, КО Гостивар 1, запишани во Имотен лист 

бр.98534, сопственост на Република Македонија, и тоа: 

- зграда бр.1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел 

од зграда – ХС, со површина од 268 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел 

од зграда – ПП, со површина од 22 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел 

од зграда – ДП, со површина од 938 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел 

од зграда – ХС, со површина од 34 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел 

од зграда – П, со површина од 358 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел 

од зграда – ДП, со површина од 865 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел 

од зграда – ХС, со површина од 428 м2, 

- зграда бр.1, влез 2, кат ПО, намена на посебен дел 

од зграда – ХС, со површина од 15 м2, 

- зграда бр.1, влез 2, кат ПО, намена на посебен дел 

од зграда – П, со површина од 64 м2, 

- зграда бр.1, влез 2, кат ПР, намена на посебен дел 

од зграда – ДП, со површина од 166 м2, 

- зграда бр.1, влез 3, кат ПО, намена на посебен дел 

од зграда – П, со површина од 29 м2, 

- зграда бр.1, влез 3, кат ПО, намена на посебен дел 

од зграда – ХС, со површина од 18 м2, 

- зграда бр.1, влез 3, кат ПР, намена на посебен дел 

од зграда – ДП, со површина од 20 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4049/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

2765. 

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

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 7.6.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА 

- ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „ИЉО АНТЕСКИ-СМОК“  

ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Националната установа - Центар 

за култура „Иљо Антески-Смок“ Тетово се даваат на 

трајно користење, без надоместок, недвижни ствари 

кои се наоѓаат на улица Борис Кидрич бб, влез 1, при-

земје на КП 2119/2 за КО Тетово 1, Имотен лист бр. 

100791, сопственост на Република Македонија и тоа: 

- деловен простор локал 1, површина од 17 м2,  

- деловен простор локал 4, површина од 17 м2,  

- деловен простор локал 6, површина од 11 м2,  

- деловен простор локал 15, површина од 14 м2,  

- деловен простор локал 17, површина од 12 м2,  

- деловен простор локал 18, површина од 11 м2,  

- деловен простор локал 20, површина од 11 м2,  

- деловен простор локал 21, површина од 13 м2,  

- деловен простор локал 22, површина од 23 м2,  

- деловен простор локал 23, површина од 12 м2,  

- деловен простор локал 25, површина од 14 м2,  

- деловен простор локал 26, површина од 17 м2 и 

- деловен простор локал 28, површина од 17 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4221/1 Заменик на претседателот 

7 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

2766. 

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 

РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), министерот за правда донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРА-

ЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО 

ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ 

ПАРТИИ 

 

Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија на политичките партии во Одлуката број 11-2302/2 

од 20 јули 2015 година престанува да важи за политич-

ките партии: 

1. Движење за национално единство на турците (не 

се доставени: извештај од регистар на примени дона-

ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-

нансиски извештај/член 27) и 

2. Партија на власите од Македонија (не се доста-

вени: извештај од регистар на примени донации/член 25 

и годишен финансиски извештај/член 27). 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Македонија“ согласно 

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-

тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 

финансирање од Буџетот на Република Македонија об-

јавена во „Службен весник на Република Македонија” 

број 125/2015  од 24.7.2015 година, Државниот завод за 

ревизија достави до Министерството за правда дописи 

број 23-11/53 од 5.4.2016 година и 23-11/54 од 

17.2.2016 година со барање за запирање на забраната 

на исплатата на средствата за редовно годишно финан-

сирање на политичките партии кои ги исполниле об-

врските за финансиско известување за 2014 година. 

Државниот завод за ревизија достави известувања 

дека политичките  партии ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИО-

НАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ и ПАРТИЈА НА 

ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА ги исполниле целосно 

своите обврски за финансиско известување за 2014 

година. 

Со оглед дека наведените политички партии ги ис-

полниле условите за запирање на забраната за исплата 

на средствата на политичките партии за редовно го-
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дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 

РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.  

 

Правна поука: Против оваа одлука политичките 

партии можат да поведат управен спор пред Управниот 

суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата 

во „Службен весник на Република Македонија”. 

   

Бр. 11 -  221/15  

31 мај 2016 година Министер за правда, 

Скопје м-р Валдет Џафери, с.р. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 

2767. 

Врз основа на член 12 став (6) од Законот за процена 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 

192/15 и 30/16), министерот за транспорт и врски донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРО-

ЦЕНУВАЧ ОД ОБЛАСТА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

    

1. Со оваа програма се пропишува содржината на 

градивото, прописите и литературата за полагање на 

стручен испит за проценувач од областа на недвижен 

имот. 

2. Градиво, прописи и литература за полагање на 

стручен испит за проценувач од областа на недвижен 

имот се: 

- Закон за процена; 

- Закон за катастар на недвижности; 

- Закон за градење; 

- Закон за сопственост и други стварни права; 

- Закон за приватизација и закуп на градежно зем-

јиште во државна сопственост; 

- Закон за градежно земјиште; 

- Закон за просторно и урбанистичко планирање; 

- Закон за извршување; 

- Закон за трговските друштва; 

- Методологија за процена на пазарната вредност на 

недвижен имот; 

- Правилник за стандарди и нормативи за урбанис-

тичко планирање и  

- Кодекс на етика на проценувачи на Република Ма-

кедонија донесен од Комората на проценувачи на Ре-

публика Македонија. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа програ-

ма престанува да важи Програмата за полагање на 

стручен испит за проценувач на вредноста на недвижен 

имот („Службен весник на Република Македонија” бр. 

24/12 и 60/12). 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01–8333/1 Министер 

9 јуни 2016 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

2768. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-

НА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ 

ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ И ЕМБРИОНИ ОД ГОВЕДА, 

ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИ-

ВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕД-

СКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, 

МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, 

КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ 

ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД  

РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

 

Член 1 

(1) Во Решението за забрана на увоз и транзит на 

говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, 

говедско месо и месо од диви преживари, производи и 
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преработки од говедско месо и месо од диви прежи-

вари, млеко и производи од млеко од говеда, како и 

нуспроизводи од говеда и диви преживари во Републи-

ка Македонија од Република Бугарија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 85/16), во членот 1 

став (2) по алинејата 1 се додаваат седум нови алинеи 

2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 кои гласат:  

“- Пловдив,  

- Перник, 

- Смољан, 

- Карџали, 

- Враца, 

- Ловеч, 

- Ќустендил,“. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02 – 2961/6 Директор на Агенцијата 

13 јуни 2016 година за храна и ветеринарство, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 

 

АДВОКАТСКА КОМОРА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2769. 

Врз основа на член 5 од Законот за адвокатурата 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2002, 20/2006, 29/2007, 106/2008, 135/2011, 113/2012 

и 148/2015) и член 19 алинеја 1 од Статутот на Адво-

катската комора на Република Македонија, донесен од 

Собранието на Адвокатска комора на Република Маке-

донија на 28.05.2006 година, како и врз основа на Од-

луката за измена на Статутот на Адвокатската комора 

на Република Македонија од 25.5.2007 година, Одлука-

та за измена на Статутот на Адвокатската комора на 

Република Македонија од 30.5.2009 година, Одлуката 

за измена и дополнување на Статутот на Адвокатската 

комора на Република Македонија од 28.5.2011 година, 

Одлуката за дополнување на Статутот на Адвокатската 

комора на Република Македонија од 12.5.2012 година, 

и Одлуката за измена и дополнување на Статутот на 

Адвокатската комора на Република Македонија од 

18.5.2013 година, Собранието на Адвокатската комора 

на Република Македонија на седницата одржана на ден 

28.5.2016 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 

НА АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Се менува член 66 од Статутот на АКРМ на начин 

што се брише алинеја 4 од став 2 која гласи „доказ за 

положен адвокатски испит“. 

Се менува алинеја 2 од став 2 „доказ за завршен 

правен факултет“ и гласи: 

"универзитетска диплома за дипломиран правник 

во Република Македонија со завршено четиригодишно 

високо образование на правни студии и стекнат VII/1 

степен на образование или стекнати 300 кредити спо-

ред Европскиот кредит-трансфер систем". 

После алинеја 5 се додава нова алинеја 6, која 

гласи: 

- Доказ за невработеност 

 

Пречистениот текст на член 66 гласи: 

 

Член 66 

Барањето за прием се доставува до Комисијата за 

прием.  

Кон барањето за прием се приложуваат:  

- кратка биографија 

- универзитетска  диплома  за  дипломиран  правник  

во  Република Македонија со завршено четиригодишно 

високо образование на правни студии и стекнат VII/1 

степен на образование или стекнати 300 кредити спо-

ред Европскиот кредит-трансфер систем. 

- доказ за положен правосуден испит,                                                                                           

- уверение за државјанство,  

- уверение дека не е одземена деловна способност, 

- доказ за невработеност. 

 

Член 2 

Во членот 67 се менува став 2 на начин што после 

зборовите „член 66 од Статутот“ се додаваат зборовите 

„и член 12 од Законот за адвокатура“. 

Пречистениот текст на став 2 гласи: 



16 јуни 2016  Бр. 113 - Стр. 7 

 
 

 

Ако кандидатот не ги исполнува условите од чл. 66 

од Статутот и член 12 од Законот за адвокатура Коми-

сијата за прием донесува решение со кое се одбива ба-

рањето за прием.  

Во членот 67 се додадва нов став 2 и став 3 кои 

гласат: 

„Пред донесување на одлуката по барањето за 

прием, Комисијата за прием ќе изврши проверки на 

пригоден начин на фактите од член 12 од Законот за 

адвокатура и тоа дали лицето ужива углед, дали е дос-

тојно за вршење адвокатска дејност вклучително од ас-

пект на познавање на адвокатската етика регулирана во 

актите на комората и дали врши работи кои се неспои-

ви со адвокатурата. 

Комисијата на пригоден начин ќе го провери и ис-

полнувањето на условите од член 12 став 1 алинеја 4 

од Законот за адвокатура, односно дали лицето активно 

го зборува македонскиот јазик.“ 

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7. 

 

Пречистениот текст на членот 67 гласи: 

 

Член 67 

Врз основа на барањето и прилозите од чл.66 од 

Статутот Комисијата за прием донесува решение за 

прием. 

Пред донесување на одлуката по барањето за 

прием, Комисијата за прием ќе изврши проверки на 

пригоден начин на фактите од член 12 од Законот за 

адвокатура и тоа дали лицето ужива углед, дали е дос-

тојно за вршење адвокатска дејност вклучително од ас-

пект на познавање на адвокатската етика регулирана во 

актите на комората и дали врши работи кои се неспои-

ви со адвокатурата. 

Комисијата на пригоден начин ќе го провери и ис-

полнувањето на условите од член 12 став 1 алинеја 4 

од Законот за адвокатура, односно дали лицето активно 

го зборува македонскиот јазик. 

Ако кандидатот не ги исполнува условите од чл. 66 

од Статутот и член 12 од Законот за адвокатура, Коми-

сијата за прием донесува решение со кое се одбива ба-

рањето за прием.  

Против решението со кое се одбива приемот канди-

датот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на 

приемот на решението.  

По жалбата одлучува Управниот одбор. 

Против конечното решение на Управниот одбор 

кандидатот може да поведе управен спор. 

 

Член 3 

Оваа Одлука за измена на Статутот стапува во сила 

со денот на нејзиното објавување во „Службен весник 

на РМ“. 

Се овластува Управниот одбор да изготви пречис-

тен текст на Статутот на Адвокатска комора на Репуб-

лика Македонија. 

 

Бр. 02-779 Собрание на Адвокатска комора 

15 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседавач, 

 адвокат Дељо Кадиев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2770. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 

50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 

11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството 

за труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 

2016 година, во однос на месец април 2016 година, е 

повисока за 0,5%. 

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2016, 

во однос на месец април 2016 година, за работодавачи-

те од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите 

во Република Македонија изнесува 0,25%. 

 

 Министер, 

 Диме Спасов, с.р. 
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