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1066. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

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

ЗАКОНИК 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Кривичниот законик, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 јуни 2006 година. 
 

     Бр. 07-2294/1                                 Претседател 
12 јуни 2006 година               на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

 
Член 1 

Во Кривичниот законик (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 37/96, 80/99, 4/2002,  
43/2003, 19/2004 и 81/2005), во членот 41 став (1) точки 
2 и 4 зборот “ако” се брише, а зборот “мерка” се заме-
нува со зборот “мера”. 
 

Член 2 
Во членот 47 став (3) по зборовите: “ден на затвор” 

се додава сврзникот “и”. 
 

Член 3 
Во членот 62 став (2) втората реченица се брише. 

 
Член 4 

Во членот 96-д став (3) зборовите: “член 101-а” се 
заменуваат со зборовите: “член 100-а”. 
 

Член 5 
Во членот 144 по ставот (4) се додава нов став (5), 

кој гласи: 
“(5) Гонењето за делото од ставот (4) се презема по 

приватна тужба.”  
Член 6 

Во членот 158 став (1) зборовите: “од шест месеци 
до пет години” се заменуваат со зборовите: “од најмал-
ку три години”. 

Во ставот (2) зборовите: “од една до десет години” 
се заменуваат со зборовите: “од најмалку пет години”. 
 

Член 7 
Во членот 159 став (1) зборовите: “избирачки од-

бор, изборна комисија, одбор за спроведување рефе-
рендум” се заменуваат со зборовите: “изборен орган”, а 
зборовите: “парична казна или со затвор до една годи-
на” се заменуваат со зборовите: “затвор најмалку три 
години”.  

Член 8 
Во членот 160 ставот (1) се менува и гласи: 
“(1) Тој што со употреба на сила, сериозна закана, 

измама или на друг начин ќе спречи или друг ќе приси-
ли, да го врши, да не го врши или како да го врши из-
бирачкото право, 

  ќе се казни со затвор  
  најмалку три години.” 

Во ставот (2) зборовите: “избирачки одбор, изборна 
комисија, одбор за спроведување на референдум” се за-
менуваат со зборовите: “изборен орган”, а зборовите 
“три месеци до три години” се заменуваат со зборови-
те: “најмалку пет години”. 
 

Член 9 
Во членот 161 став (1) зборовите: “парична казна 

или со затвор до една година” се заменуваат со зборо-
вите: “затвор најмалку три години”. 
 

Член 10 
Во членот 162  ставовите (1) и (2) се менуваат и 

гласат: 
“(1) Тој што на лице со избирачко право му нуди, 

дава или ветува подарок или друга лична корист, со на-
мера да го придобие да го врши, да не го врши или ка-
ко да го врши избирачкото право, 

         ќе се казни со  затвор  
         најмалку пет години. 
(2) Со казната од ставот (1) ќе се казни и лице со 

избирачко право кое ќе бара за себе подарок или друга 
корист или ќе прими подарок или друга корист, за да 
го врши, да не го врши или како да го врши избирачко-
то право.”  

Член 11 
Во членот 163 став (1) зборовите: “парична казна 

или со затвор до шест месеци” се заменуваат со зборо-
вите: “затвор најмалку три  години”. 

Во ставот (2) зборовите: “избирачки одбор, изборна 
комисија, одбор за спроведување референдум” се заме-
нуваат со зборовите: “изборен орган”, а зборовите: “па-
рична казна или со затвор до три години” се заменува-
ат со зборовите: “затвор најмалку пет години”. 
 

Член 12 
Во членот 164 став (1) зборовите: “парична казна 

или со затвор до една година” се заменуваат со зборо-
вите: “затвор најмалку три години”. 

Во ставот (2) зборовите: “избирачки одбор, изборна 
комисија, одбор за спроведување референдум” се заме-
нуваат со зборовите: “изборен орган”, а зборовите: “па-
рична казна или со затвор до три години” се заменува-
ат со зборовите: “затвор најмалку пет години”. 
 

Член 13 
Во членот 165 зборовите: “избирачки одбор, избор-

на комисија, одбор за спроведување референдум” се за-
менуваат со зборовите: “изборен орган”, а зборовите: 
“три месеци до пет години” се заменуваат со зборови-
те: “најмалку пет години”.  

Член 14 
По членот 165 се додава нов наслов и нов член 165-

а, кои гласат: 
“Злоупотреба на средствата за 
финансирање на изборната кампања 

 
Член 165-а 

Организатор на изборната кампања кој со неприја-
вување на изворот на финансии на изборната кампања, 
со спречување на надзорот над трошењето на планира-
ните средства, со неподнесување на финансиски изве-
штај за потрошените средства, со пречекорување на за-
конските ограничувања на средствата дозволени за из-
борна кампања, со користење на недозволени средства 
за изборната кампања, со исплати спротивни на кампа-
њата за финансирање на кампањата или на друг начин 
го злоупотреби своето со закон определено овластува-
ње како организатор на кампањата, 

  ќе се казни со затвор од 
  најмалку пет години.” 
 

Член 15 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во “Службен весник на Република Македонија”.  
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT 

PENAL  
Neni 1 

Në Kodin penal (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 
19/2004 dhe 81/2005), në nenin 41 paragrafi (1) në pikat 2 
dhe 4 fjala “nëse” fshihet, ndërsa fjala “masat” 
zëvendësohet me fjalën “masë”.  

Neni 2 
Në nenin 47 paragrafi (3) pas fjalëve: “ditë në burg” 

shtohet lidhëza “dhe”.  
Neni 3 

Në nenin 62 paragrafi (2) fjalia e dytë fshihet. 
 

Neni 4 
Në nenin 96-d paragrafi (3) fjalët: “neni 101-a” 

zëvendësohen me fjalët: “neni 100-a”. 
 

Neni 5 
Në nenin 144, pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri 

(5), si vijon: 
“(5) Ndjekja për veprën nga paragrafi (4) ndërmerret 

sipas padisë private”.  
Neni 6 

Në nenin 158 paragrafi (1) fjalët: “prej gjashtë muaj 
deri pesë vjet” zëvendësohen me fjalët: “së paku tre vjet”. 

Në paragrafin (2) fjalët: “prej një deri dhjetë vjet” 
zëvendësohen me fjalët: “së paku pesë vjet”. 
 

Neni 7 
Në nenin 159 paragrafi (1) fjalët: “këshilli zgjedhor, 

komisioni zgjedhor, këshilli për zbatimin e referendumit” 
zëvendësohen me fjalët: “organi zgjedhor”, ndërsa fjalët: 
“dënim me para ose me burg deri një vit” zëvendësohen 
me fjalët: “burg së paku tre vjet”.  

Neni 8 
Në nenin 160 paragrafi (1) ndryshon si vijon: 
“(1) Ai i cili me përdorimin e forcës, kërcënim serioz, 

mashtrim ose në mënyrë tjetër do të pengojë ose do të 
detyrojë tjetër, ta zbatojë, të mos e zbatojë ose si ta zbatojë 
të drejtën zgjedhore, 

            do të dënohet me burg 
             së paku tre vjet”. 
Në paragrafin (2) fjalët: “këshilli zgjedhor, komisioni 

zgjedhor, këshilli për zbatimin e referendumit”, zëvendësohen 
me fjalët: “organi zgjedhor”, ndërsa fjalët: “tre muaj deri tri 
vjet” zëvendësohen me fjalët: “së paku pesë vjet”.  

Neni 9 
Në nenin 161 paragrafi (1) fjalët: “dënimi me para ose 

me burg deri një vit” zëvendësohen me fjalët: “burg së 
paku tri vjet”.  

Neni 10 
Në nenin 162 paragrafi (1) dhe (2) ndryshojnë si vijon: 
“(1) Ai i cili personave me të drejtë vote u ofron, jep 

ose u premton dhuratë ose dobi tjetër personale, me qëllim 
që ta përvetësojë ta zbatojë, të mos e zbatojë ose si ta 
kryejë të drejtën zgjedhore, 

              do të dënohet me burg 
              së paku pesë vjet.   
(2) Me dënimin nga paragrafi (1) do të dënohet edhe 

personi me të drejtë zgjedhore i cili do të kërkojë për vete 
dhuratë ose dobi tjetër ose do të pranojë dhuratë ose dobi 
tjetër, që ta zbatojë, të mos e zbatojë ose si ta zbatojë të 
drejtën zgjedhore.” 

Neni 11 
Në nenin 163 paragrafi (1) fjalët: “dënim me para ose 

me burg deri gjashtë muaj” zëvendësohen me fjalët: “burg 
së paku tri vjet”. 

Në paragrafin (2) fjalët: “këshilli zgjedhor, komisioni 
zgjedhor, këshilli për zbatimin e referendumit”, 
zëvendësohen me fjalët: “organi zgjedhor”, ndërsa fjalët: 
“dënim me para ose me burg deri tri vjet” zëvendësohen 
me fjalët: “burg së paku pesë vjet”. 

Neni 12 
Në nenin 164 paragrafi (1) fjalët: “dënimi me para ose me 

burg deri një vit” zëvendësohen me fjalët: “burg së paku tri vjet”. 
Në paragrafin (2) fjalët: “këshilli zgjedhor, komisioni 

zgjedhor, këshilli për zbatimin e referendumit”, 
zëvendësohen me fjalët: “organi zgjedhor”, ndërsa fjalët: 
“dënim me para ose me burg deri tri vjet” zëvendësohen 
me fjalët: “burg së paku pesë vjet”.  

Neni 13 
Në nenin 165 fjalët: “këshilli zgjedhor, komisioni 

zgjedhor, këshilli për zbatimin e referendumit”, zëvendësohen 
me fjalët: “organi zgjedhor”, ndërsa fjalët: “tre muaj deri pesë 
vjet” zëvendësohen me fjalët: “së paku pesë vjet”.  

Neni 14 
Pas nenit 165 shtohet titull i ri dhe nen i ri 165-a, si 

vijon: 
“Keqpërdorimi i mjeteve për 
financimin e fushatës zgjedhore  

Neni 165-a 
Organizatori i fushatës zgjedhore i cili me 

mosparaqitjen e burimit të financave të fushatës zgjedhore, 
me pengimin e mbikëqyrjes mbi shpenzimin e mjeteve të 
planifikuara, me mosparaqitjen e raportit financiar për 
mjetet e shpenzuara, me tejkalimin e përkufizimeve ligjore 
të mjeteve të lejuara për fushatën zgjedhore, me 
shfrytëzimin e mjeteve të palejuara për fushatën zgjedhore, 
me pagesa në kundërshtim me fushatën për financimin e 
fushatës ose në mënyrë tjetër e keqpërdor autorizimin e vet 
të përcaktuar me ligj si organizator i fushatës, 

                  do të dënohet me burg 
                  së paku pesë vjet”.  

Neni 15 
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën 

zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  
___________ 

1067. 
Врз основа на член 33 став 1, a во врска со член 3 

од Законот за воздухопловство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 14/06), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 
година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ  НА БЕЗБЕДЕН И 

УРЕДЕН ЈАВЕН ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ 
 

Член  1 
Со оваа уредба се пропишуваат условите што треба 

да ги исполнува правното лице (превозник) што врши 
јавен воздушен превоз заради безбедност и уредност на 
јавниот воздушен превоз.  

Член  2 
Условите пропишани со оваа уредба не се примену-

ваат на: 
1) воздушен превоз на патници, пошта и/или товар 

со воздухоплови без сопствен погон; 
2) воздушен превоз на патници, пошта и/или товар 

со ултра-лесни воздухоплови со сопствен погон; 
3) локални летови помеѓу различни аеродроми, на 

кои не се врши превоз на патници, пошта и/или товар.  
Член  3 

Одделни изрази кои се употребуваат во оваа уредба 
го имаат следното значење: 

1. Уверение за работа за вршење на јавен воздушен 
превоз (operating license) е овластување со кое на прав-
но лице му се овозможува да врши јавен воздушен пре-
воз на патници, пошта и/или товар, за надомест, како 
што е наведено во уверението;  

2. Уверение за исполнување на безбедносни услови 
за вршење на јавен воздушен превоз (Аir Оperator 
Сertificate-AOC) е исправа која му се издава на правно 
лице, во постапка за издавање на уверение за работа за 
вршење на јавен воздушен превоз, со која се потврдува 
дека правното лице поседува професионална способ-
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ност и организациона поставеност која гарантира без-
бедно летање на воздухопловот/те вклучен/и во возду-
хопловни активности наведени во уверението; 

3. Деловен план (business plan) е детален опис на 
планирани комерцијални активности на превозник, за 
даден период, посебно што се однесуваат на развој на 
пазарот и вложувањата кои треба да се извршат, вклу-
чувајќи ги финансиските и економските импликации 
од овие активности; 

4. Финансиски извештај (management account) е из-
вештај за остварени приходи и расходи во одреден вре-
менски период, во кој одделно се прикажани активно-
стите во врска со воздушниот превоз и останатите 
активности, како и одделно прикажани доходовните и 
недоходовните ставки на извештајот; 

5. Ефективна контрола (“effective control”) е однос 
кој се состои од права, договори, или кои било други 
средства кои, било посебно или заедно и земајќи ги 
предвид опфатените факти или закони, дава можност 
за директно или индиректно користење на одлучувачко 
влијание врз правно лице, посебно преку 

а) правото за користење на целиот или дел од имо-
тот на правно лице 

б) права или договори кои дозволуваат одлучувачко 
влијание врз составот, гласањето или одлуките на телата на 
правно лице или на поинаков начин дозволуваат одлучу-
вачко влијание врз деловните активности на правно лице. 

6. Превозник е правно лице регистрирано за врше-
ње јавен воздушен превоз  кое поседува важечко увере-
ние за работа; 

7. Надлежен орган е Агенцијата за цивилно возду-
хопловство; 

8. JAA (Joint Aviation Authorities) – Здружени возду-
хопловни власти.   

Член   4 
За добивање на уверението за работа за вршење ја-

вен воздушен превоз  (во натамошен текст: уверение за 
работа) правно лице треба:  

1. да има седиште во Република Македонија; 
2. да приложи доказ дека негова  дејност исклучиво 

е јавен воздушен превоз  или јавен воздушен превоз ка-
ко основна дејност во комбинација со други комерци-
јални дејности или во комбинација со дејноста попра-
вки и одржување на воздухоплови; 

3.  без влијание врз спогодбите и конвенциите чија до-
говорна странка е Република Македонија, да биде и да 
остане во непосредна  или во мнозинска сопственост   на 
Република Македонија или на земји-членки на Европска-
та унија, и/или државјани на Република Македонија и/или 
на државјани на земји-членки на Европската унија.   

Член   5 
Секое правно лице кое непосредно или посредно 

учествува во контролниот дел на капиталот на превоз-
никот мора да ги исполнува условите наведени во член 
4 став 1 точка 3 на оваа уредба. 
 

Член  6 
Превозникот треба во секое време да биде способен, на 

барање на надлежниот орган, да докаже дека ги исполнува 
условите наведени во член 4  и член 5 од оваа уредба. 

 
Член  7 

Правното лице кое за прв пат поднесува барање за 
издавање на уверение за работа, треба да биде способ-
но да докаже, пред надлежниот орган, дека: 

1. во секој момент може да ги исполни своите се-
гашни и идни обврски, проценети врз основа на реални 
претпоставки, за период од 24 месеци од моментот на 
започнување со работа; 

2. може да ги покрие своите фиксни и варијабилни 
трошкови кои произлегуваат од дејностите предвидени 
во деловниот план, а кои се предвидени врз основа на 
реални претпоставки за период од 3 месеци од момен-
тот на започнување со работа, со тоа што во средствата 
наменети за подмирување на овие трошкови не се 
вклучени приходи од своите дејности. 

Член  8 
Секое правно лице од член 7 на оваа уредба треба да 

приложи деловен план, најмалку, за првите 2 години од 
моментот на започнување со работа. Деловниот план тре-
ба, исто така, подробно да ги опишува финансиските вр-
ски на правното лице со кои било други комерцијални 
активности во кои правното лице е вклучено директно 
или преку други правни лица. Покрај деловниот план, 
треба да се достават и следните релевантни информации: 

1. состојба на сите сметки и финансиски извештај за 
работењето во претходната година, со мислење од реви-
зор (доколку такво мислење е достапно во моментот); 

2. проектирана состојба на билансот, вклучувајќи 
сметка на добивки и загуби за следни 2 години; 

3. претходни и проектирани износи на приходи и 
расходи за ставки како што се гориво, патни трошоци и 
тарифи, плати, одржување, амортизација, промени на 
токовите, аеродромски трошоци, осигурување, прогно-
за за обемот на превоз/приходи, итд; 

4. податоци за почетни трошкови кои се направени 
во период од поднесување на барањето до почеток на 
оперирање, со објаснување како планира да ги подми-
ри тие трошоци; 

5. податоци за постојни и очекувани финансиски 
извори; 

6. податоци за сопственичката структура, членови 
на управен и надзорен одбор со доказ за нивното др-
жавјанство и престојувалиште; 

7. извештаи за движење на готовински капитал и 
планови за ликвидност за првите 2 години;  

8. податоци за финансирање на набавки/закупи на 
воздухоплови, вклучувајќи, во случај на закуп, рокови 
и услови на договорот за закуп. 

 
Член  9 

Превозникот е должен однапред да го извести над-
лежниот орган доколку планира: 

1. започнување на редовен или нередовен јавен воз-
душен превоз на континент или регион во светот, на 
кој претходно не оперирал; 

2. промени на типот или бројот на воздухопловите 
со кои оперира; 

3. битни промени на обемот на своите активности; 
4. спојување со или купување на друго правно лице. 

 
Член  10 

Превозникот е должен во рок од 14 дена да го изве-
сти надлежниот орган за секоја промена на сопствено-
ста на секој одреден удел што надминува 10 % или по-
веќе од целокупниот имот. 

 
Член  11 

Превозникот поднесува 12 месечен деловен план, 
најдоцна 2 месеца пред почеток на периодот за кој се 
однесува. При поднесувањето на деловен план, превоз-
никот е должен да приложи дополнителна информаци-
ја во врска со евентуални планирани промени на по-
стојното работење наведени во член 9 од оваа уредба 
и/или околности опфатени со тој деловен план.  

Член  12 
Доколку надлежниот орган оцени дека промените 

наведени во член 9 и член 10 од оваа уредба имаат зна-
чајно влијание врз финансиското работење на превоз-
никот, ќе побара ревидиран деловен план во кој ќе би-
дат вклучени наведените промени и кој ќе се однесува 
за период од најмалку 12 месеци од денот на планира-
ната промена. Ревидираниот деловен план треба да ги 
содржи и следните дополнителни информации: 

1. состојба на сите сметки на правното лице и фи-
нансиски извештај за работењето во претходната годи-
на, со мислење од ревизор (доколку такво мислење е 
достапно во моментот); 

2. точни податоци за сите планирани промени, т.е. 
за промени на начинот на оперирање, организациско-
правни промени или промени во сопственичката стру-
ктура и слично; 
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3. проектирана состојба на билансот, со сметка на 
добивки и загуби за тековната финансиска година, 
вклучувајќи ги сите планирани промени кои значајно 
ќе влијаат на финансиската способност; 

4. претходни и проектирани износи на приходи и 
расходи за ставки како што се гориво, патни трошоци и 
тарифи, плати, одржување, амортизација, промени на 
токовите, аеродромски трошоци, осигурување, прогно-
за за опсегот на превоз / приходи, итд; 

5. извештаи за движење на готовински капитал и 
планови за ликвидност за следната година, вклучувајќи 
ги сите планирани промени кои значајно влијаат на фи-
нансиската способност на правното лице; 

6. податоци за финансирање на набавки/закупи на 
воздухоплови, вклучувајќи, во случај на закуп, рокови 
и услови на договорот за закуп; 

Дополнителните информации се даваат заради про-
ценка на способноста на превозникот за исполнување на 
постојните и идните обврски во тој период од 12 месеци. 

Надлежниот орган ќе се произнесе, во однос на ре-
видираниот деловен план, во роковите утврдени во За-
конот за општа управна постапка. 
 

Член  13 
Надлежниот орган може, во секое време, како и ко-

га постојат јасни индикации дека превозникот се соо-
чува со финансиски проблеми, да пристапи кон оцену-
вање на неговите финансиските можности. 

Надлежниот орган може да суспендира или повлече 
уверение за работа ако утврди дека превозникот не е 
способен да ги исполни своите постојни и идни обвр-
ски за 12 месечен период и му издава привремено уве-
рение за работа за време на финансиска реорганизација 
доколку оцени дека не е загрозена безбедноста. 

 
Член  14 

Превозникот кој поседува важечко уверение за рабо-
та, треба секоја финансиска  година да му ги доставува на 
надлежниот орган следните релевантни податоци: 

1. финансиски извештај со мислење на ревизор во 
рок од 6 месеци од истекот на периодот на кој се одне-
сува, а по потреба и најновиот биланс; 

2. проектирана состојба на билансот, вклучувајќи ја 
сметката на загуби и добивки, за следната година; 

3. претходни и проектирани износи на приходи и 
расходи за ставки како што се гориво, патни трошоци и 
тарифи, плати, одржување, амортизација, промени на 
токовите, аеродромски трошоци, осигурување, прогно-
за за опсегот превоз/приходи, итн; 

4. извештаи за движење на готовински материјал и 
планови за ликвидност за следната година. 

Превозник треба во секое време на барање на над-
лежниот орган да му ги достави релевантните подато-
ци наведени во овој член.   

 
Член  15 

Превозник кој оперира исклучиво со воздухоплови 
со помалку од 10 тони најголема тежина на полетување 
(maximum take-off weight) и/или со помалку од 20 седи-
шта, не мора да ги исполнува условите наведени во 
членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 14 од оваа уредба, но мо-
ра во секое време да има расположлив нето капитал од 
најмалку 80.000 евра или да обезбеди, на барање на 
надлежниот орган, информации значајни за оценка на 
финансиските можности од член 13 од оваа уредба. 
Надлежниот орган може сепак да ги примени членови-
те 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 14 од оваа уредба на превозници 
кои поседуваат уверение за работа издадено од него за 
вршење на редовен јавен воздушен превоз или чии 
обрт изнесува повеќе од 3 милиони евра годишно.  

Член  16 
Надлежниот орган по потреба, а со цел за издавање 

на уверение за работа, има право да побара од надлеж-
ните органи на земја-членка на Европската унија, доказ 
дека лицата кои постојано и ефикасно ќе управуваат со 
правното лице се со добро реноме или дека не се бан-

кротирани или дека не им е суспендирано или повлече-
но уверението за работа како последица на непрофеси-
онално однесување или казниво дело. Надлежниот  ор-
ган , кога се работи за државјани на други земји-членки 
на Европската унија, ќе ги прифати како доволни дока-
зи документите издадени од страна на надлежните ор-
гани на земјата- членка на Европската унија на потекло 
на истите или на земјата-членка на Европската унија од 
која доаѓа странскиот државјанин, а кои потврдуваат 
дека овие услови се исполнети. 

 
Член  17 

Во случај одредени документи, наведени во член 16 
од оваа уредба, да не се издаваат од страна на надлеж-
ните органи на земја-членка на Европската унија од кој 
потекнуваат или од страна на надлежните органи на 
земја-членка на Европската унија од каде доаѓа стран-
скиот државјанин, овие документи треба да се заменат 
со изјава под заклетва или, во земји-членки на Европ-
ската унија каде што не постои постапка на давање на 
изјава под заклетва, со свечена изјава дадена пред над-
лежен судски орган или пред надлежен администрати-
вен орган, или ако е соодветно, пред нотар или квали-
фикувано професионално тело на земјата-членка на 
Европската унија од која потекнуваат или земјата-
членка на Европската унија од која доаѓа лицето.  

Надлежниот орган или нотарот од став 1 од овој 
член, издава уверение со кое се потврдува вистинитоста 
на изјавата дадена под заклетва или свечената изјава. 

 
Член  18 

Надлежниот орган може да побара документите и 
уверенијата наведени во член 16 и 17 од оваа уредба, 
да не бидат постари од 3 месеци. 

 
Член  19 

Превозникот треба да биде осигуран за да ја покрие 
одговорноста за штета во случај на несреќа, посебно во 
поглед на патниците, багажот, стоката, поштата, како и 
одговорност за штети нанесени на трети лица.                                

Член  20 
Сопственост врз воздухоплов не е услов за издавање 

или продолжување на уверение за работа, туку превоз-
никот на кој надлежниот орган му издал уверение за ра-
бота, мора во секое време да има еден или повеќе возду-
хоплови на располагање, преку правото на сопственост 
или договор за закуп на воздухоплов без екипаж. 

 
Член  21 

Воздухопловите со кои располага превозникот тре-
ба да бидат впишани во регистарот на воздухоплови на 
Република Македонија.  

Ако договор за закуп на воздухоплов кој што е ре-
гистриран во ЕУ се смета за прифатлив согласно член 
24 од оваа уредба, надлежниот орган нема да бара тој 
воздухоплов да се регистрира во регистарот на возду-
хоплови на Република Македонија, ако тоа би барало 
структурни измени на воздухопловот. 

Во случај на привремени договори за закуп, со цел 
задоволување на привремени потреби на превозникот 
или поради други исклучителни околности, надлежни-
от орган може да одобри отстапување од условот наве-
ден во став 1 од овој член. 

При применување на одредбите на став 1 од овој 
член надлежниот орган треба, во согласност со соод-
ветните закони и подзаконски прописи, вклучувајќи ги 
и оние што се однесуваат на уверение за пловидбеност, 
да впише во регистарот на воздухоплови на Република 
Македонија, без никакви дискриминаторни трошоци и 
без задоцнување, воздухоплов во сопственост на др-
жавјани на земји-членки на Европската унија, како и да 
го префрли воздухопловот од постојниот регистар на 
земји-членки на Европската унија. Надлежниот орган 
не смее да наплати никакви давачки при префрлување 
на воздухоплов од еден регистар во друг, освен вооби-
чаени давачки при регистрација. 
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Член  22 
На превозник за кој е поведена стечајна или друга 

слична постапка ќе му биде повлечено уверението за 
работа доколку надлежниот орган оцени дека не посто-
јат реални изгледи за финансиска реконструкција во 
разумен временски период.  

Член  23 
Издавањето и важноста на уверение за работа мора 

во секое време да зависат од поседувањето на важечко 
уверение за исполнување на безбедносни услови 
(AOC) кое е во согласност со активностите наведени во 
уверението за работа, како и во согласност со условите 
за негово добивање и одржување. 

Условите за добивање и одржување на важечко уве-
рение за исполнување на безбедносни услови (AOC) за 
вршење на безбеден јавен воздушен превоз се содржа-
ни во делот 1 на меѓународните стандарди JAR-OPS 1 
односно JAR-OPS 3 на ЈАА и нивните идни промени., а 
препорачаната практика за превозникот при исполну-
вање на условите е содржана во делот 2 од меѓународ-
ните стандарди JAR-OPS 1 односно JAR-OPS 3 - При-
фатливи начини за придржување (Acceptable Means of 
Compliance – AMC) и Интерпретирачко-објаснувачки 
материјал (Interpretative and Explanatory Material –IEM).   

Член  24 
Со цел да се обезбедат стандардите за безбедност и 

одговорност, превозник кој користи воздухоплов на друго 
правно лице или го дава на користење на друго правно 
лице мора претходно да прибави одобрение од страна на 
надлежниот орган. Условите од одобрението мора да би-
дат дел од договорот за закуп помеѓу страните. 

Надлежниот орган не смее да одобри договори за за-
куп на воздухоплов со екипаж на превозник кој поседува 
уверение за работа, доколку не се задоволени безбеднос-
ните стандарди наведени во член 23 од оваа уредба. 

 
Член 25 

Уверенијата за исполнување на безбедносни услови 
за вршење на јавен воздушен превоз (AOC) издадени 
врз основа на прописите кои биле на сила до влегување 
во сила на оваа уредба, ќе продолжат да важат до денот 
на издавање на ново уверение за исполнување на без-
бедносни услови за вршење на јавен воздушен превоз 
(AOC) според одредбите на оваа уредба, а најдолго 1 
година од денот на влегување во сила на оваа уредба.  

Член 26 
Со денот на влегување во сила на оваа уредба пре-

станува да се применува Правилникот за посебните ус-
лови што превозникот треба да ги исполнува за врше-
ње на превоз во воздушниот сообраќај („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 71/2004). 

 
Член 27 

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

 
     Бр. 19-2572/1                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1068. 

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
39/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.06.2006 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН  
Член 1 

Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон 
(Службен весник на Република Македонија бр. 66/05) 
во член 109 став 1, зборовите “декларантот станува” се 
заменуваат со зборовите “декларантот или неговиот за-
стапник станува”. 

Член 2 
Во член 165 точка 1) трета алинеја, по зборот “да” 

се додава зборот “се”.  
Член 3 

Во членот 168, став (2) се брише.  
Член  4 

Во членот 179, во членот 182 ставовите (2) и (3), и 
во членот 251 став (1)  зборовите “Централната управа 
на Царинската управа” се заменуваат со зборовите 
“надлежниот царински орган”.  

Член 5 
Во член 181 став 1,  во членот 185 став (1), во чле-

нот 188 став (1), во членот 252, во членот 262 став (1) 
во членот 263 став (1) и во членот 269 став (3) зборови-
те “Централната управа на Царинската управа” се заме-
нуваат со зборовите “Надлежниот царински орган”.  

Член 6 
Во член 199, зборовите “Централната управа на Ца-

ринската управа дава одобрение за употреба н” се за-
менуваат со зборовите “надлежниот царински орган 
дава одобрение за употреба на”.  

Член 7 
Во член 249 став (1), зборовите “Централната упра-

ва на Царинската управа “ се заменуваат со зборовите 
“надлежниот царински орган”.  

Во точка а) по зборовите “за поднесување на” збо-
рот “општа” се брише.  

Член 8 
Во член 253 став (1), зборовите “една или повеќе копии” 

се заменуваат со зборовите “еден или повеќе примерока”.  
Член 9 

Во член 255 став (1), зборовите “Централната упра-
ва на Царинската управа” се заменуваат со зборовите 
“Надлежниот царински орган”. 

Во став (2), по зборовите “е поништено или укина-
то”се додава запирка.  

Член 10 
Во член 267 став (1) точка б), зборовите “Централ-

ната управа на Царинската управа” се заменуваат со 
зборовите “надлежниот царински орган”. 

Во став (2), зборовите “Централната управа на Ца-
ринската управа” се заменуваат со зборовите “Надлеж-
ниот царински орган”.  

Член 11 
Во член 268 став (2), зборовите “да ја увери Централ-

ната управа на Царинската управа” се заменуваат со збо-
ровите“ да го увери надлежниот царински орган”.  

Член 12 
Во член 270 став (1),  зборовите “Централната упра-

ва на Царинската управа” се заменуваат со зборовите 
“Надлежниот царински орган”, а во втората реченица, 
зборовите “да и дал на Централната управа на Царин-
ската управа” се заменуваат со зборовите “да му дал на 
надлежниот царински орган”.  

Член 13 
Во член 275 став (1), зборовите “Дел 2” се замену-

ваат со зборовите “Оддел 2”.  
Член 14 

Во член 400 став (2), зборот”копија” се заменува со 
зборот “примерок”, а зборовите “точка д)” се заменува-
ат  со зборовите “точка г)”.  

Член 15 
Обрасците дадени во Прилог 17 и Прилог 60 од 

Уредбата се заменуваат со нови обрасци дадени во 
прилог кои се составен дел  на оваа уредба. 

 
Член 16 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во “Службен весник на Република Македонија”. 

            
     Бр. 19-2666/1                        Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1069. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеи 8 и 9 од Уставот 

на Република Македонија, Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
КАКО САМОСТОЈНА И НЕЗАВИСНА ДРЖАВА И 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА НА АМБАСАДОРСКО НИВО 

 
1. Република Македонија ја признава Република Цр-

на Гора како самостојна и независна држава. 
2. Се воспоставуваат дипломатски односи со Репуб-

лика Црна Гора на амбасадорско ниво. 
3. Министерството за надворешни работи ќе ја 

спроведе постапката за воспоставување на дипломат-
ски односи со Република Црна Гора. 

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

 
      Бр. 19-2818/1                Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година               на Република Македонија, 

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

1070. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 
65/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 07.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТА-
НОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБ-
НИ  ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА - ЛЕШОК 

 
Член 1 

Одделението за белодробни заболувања и туберку-
лоза, кое досега работеше во состав на ЈЗУ Општа бол-
ница Тетово се основа како Јавна здравствена установа 
Специјална болница за белодробни заболувања и ту-
беркулоза - Лешок, со седиште во с. Лешок.   

Член 2 
Дејноста на ЈЗУ Специјална болница за белодробни 

заболувања и туберкулоза - Лешок (во натамошниот 
текст: Специјална болница) е специјалистичко-консул-
тативна и болничка здравствена заштита од областа на 
белодробните заболувања и туберкулозата. 

 
Член 3 

За врштител на должноста директор на Специјална-
та болница се именува Исмаил Ваити, доктор на меди-
цина, специјалист по интерна медицина, кој ќе ги извр-
ши подготовките за почеток со работа на Специјалната 
болница и ќе ја организира работата во неа до донесу-
вањето на статутот.  

Член 4 
Уписот на Специјалната болница во Централниот ре-

гистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 
30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

Со денот на уписот во Централниот регистар на Ре-
публика Македонија Специјалната болница ги презема 
вработените, просторот и опремата од ЈЗУ Општата 
болница Тетово, како и правата и обврските кои се од-
несуваат на Одделението за белодробни заболувања и 
туберкулоза. 

Член 5 
Донесување на статутот, изборот на членови на ор-

ганот на управувањето и именувањето на директорот 
на Специјалната болница  ќе се изврши во рок од шест 
месеци од денот на уписот на Специјалната болница во 
Централниот регистар на Република Македонија.  

Член 6 
Средствата за работа на Специјалната болница ќе се 

обезбедуваат од Фондот за здравственото осигурување на 
Македонија согласно Законот за здравственото осигуру-
вање, како и од други корисници на здравствени услуги. 

 
Член 7 

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

 
    Бр.19-2761/1                         Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                 на Република Македонија, 

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

1071. 
Врз основа на член 46 од Законот за задолжително 

осигурување во сообраќајот („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 88/05), Владата на Република 
Македонија, на предлог на Комисијата за осигурување 
од автомобилска одговорност, на седницата одржана 
на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА И МА-
КСИМАЛНАТА СТАПКА НА ТЕХНИЧКА ПРЕ-
МИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА 

ОДГОВОРНОСТ ЗА 2006 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува минималната и макси-

малната стапка на техничка премија за осигурување од 
автомобилска одговорност за 2006 година. 

Минималната стапка на техничка премија изнесува 
5350 денари. 

Максималната стапка на техничка премија изнесува 
5600 денари. 

 
Член 2 

Минималната односно максималната стапка на тех-
ничка премија се однесува на основниот премиски степен 
10 (премија без бонус и малус) од Тарифата на премии за 
осигурување на сопствениците на моторни возила од од-
говорност за штети предизвикани на трети лица. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 19-2573/1                        Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1072. 

Врз основа на член 165 став 1, точка 3 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 
50/04, 84/05 и 101/05), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА И СИСТЕМА-
ТИЗАЦИЈАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 
СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИ-
СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за изменување и дополнување на Од-
луката за организација на работата и систематизацијата 
на работните места во Стручната служба на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја бр. 02-2520/1 од 21.04.2006 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 19-2495/1                        Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1073. 

Врз основа на член 8 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за индустриска сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/04), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА НА 
ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПС-

ТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија дава согласност 

на Тарифата на Државниот завод за индустриска сопс-
твеност на Република Македонија, бр. 03-392/1 од 
25.05.2006 година, донесена од директорот на Заводот. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 19-2462/1                        Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1074. 

Врз основа на член 54 и 55 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА 
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА  
ДВИЖНИ СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Договорот 

за давање на трајно користење на движни ствари – кан-
целариска опрема, без надомест, меѓу Министерството 
за надворешни работи  и општината Долнени и тоа: 

- работни бироа (канцелариско биро)      7 (седум) 
- работни маси (конференциски)        7 (седум) 
- работни фотељи            7 (седум) 
- столици со наслон (за конференциски  
  маси)                       30 (триесет) 
- дрвени плакари со две врати        5 (пет) 
- стоечки закачалки           7 (седум) 
 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 19-2703/1                        Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                              д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1075. 

Врз основа на член 16, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Дел од недвижната ствар, просторија со вкупна по-
вршина од 72 м2, на втори кат од објектот, лоциран на 
К.П. 2135, К.О. Дебар, евидентиран во Поседовен лист 
бр. 238, на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 13 во Дебар во 
сопственост на Република Македонија, корисник Наци-
онална установа - Центар за култура од Дебар, се дава 
на времено користење на Фондацијата „Институт отво-
рено општество“ од Скопје (ФИООМ). 

 
Член 2 

Дел од недвижната ствар од членот 1 на оваа одлу-
ка се дава на користење на Фондацијата „Институт 
отворено општество“ од Скопје (ФИООМ), без надо-
мест за временски период од 3 (три) години, а за науч-
ни, културни и образовни потреби, како и за изведува-
ње на научни, културни и образовни проекти од инте-
рес за Република Македонија. 

 
Член 3 

Договорот за користење на дел од недвижната ствар 
од членот 1 на оваа одлука, ќе се склучи меѓу Мини-
стерството за култура и Фондацијата „Институт отворе-
но општество“ од Скопје (ФИООМ), во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 19-2581/1                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                 на Република Македонија, 
        Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1076. 

Врз основа на член 16, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука, недвижните ствари - простории од 

бр. 1 до бр. 5 во објектот бр. 4, лоциран на ул. „Желез-
ничка“ бб во Скопје во вкупна површина од 73 м2 се 
даваат во закуп на Здружението на независни писатели 
на Македонија.  

Член 2 
Недвижните ствари од членот 1 на оваа одлука се 

даваат во закуп без надомест за период од 5 години од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Начинот и условите на користењето на недвижните 
ствари од член 1 на оваа одлука, ќе се утврдат со дого-
вор склучен меѓу Министерството за одбрана и Здру-
жението на независни писатели на Македонија.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
     Бр. 19-2737/1                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                 на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1077. 
Врз основа на член 20 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува правото на користење на недвижни ствари 
и тоа: објект - Дом на Армијата на Република Македо-
нија - Куманово, во површина од 4.303м2 и земјиште 
во површина од 7.468м2 лоцирани на ул. „III Македон-
ска Бригада“ - Куманово, КП бр. 4254 за КО Куманово, 
сопственост на Република Македонија - корисник Ми-
нистерството за одбрана, евидентирани во Имотен лист 
бр. 2683 на Државниот завод за геодетски работи - Од-
деление за премер и катастар - Куманово. 

Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат 
на стопанисување на Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 2 

Заради обезбедување на вселиви станови за потре-
бите на Министерството за одбрана, се овластува Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија да изврши про-
дажба на недвижни ствари од член 1 на оваа одлука, на 
начин, постапка и почетна цена определени со одлука 
на Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија, по извршената продажба на недвижните ствари 
од член 1 на оваа одлука, да обезбеди вселиви станови 
во вредност на постигнатата продажба цена и истите ги 
предаде во владение на Министерството за одбрана во 
рок од 2 (две) години од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

Локацијата, структурата и динамиката на предава-
њето на становите од став 1 на овој член, ќе се утврдат 
со договор што ќе се случи помеѓу Министерството за 
одбрана и Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија. 

 
Член 4 

Предавањето и приемот на недвижните ствари од 
член 1 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерс-
твото за одбрана и Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија. 

 
Член 5 

Оваа одлука претставува основ, да се изврши запи-
шување на промената на правото на недвижните ства-
ри од член 1 на оваа одлука во јавните книги во кои се 
запишуваат правата на недвижностите. 

 
Член 6 

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

 
    Бр. 19-2745/1                        Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

1078. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 88 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА „САН-
ДРА КОМЕРЦ 94“–ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ ВО АТАРОТ НА С. РАДОВО, ДЕМИРХИСАРСКО 

 
1. На „Сандра Комерц 94“–ДООЕЛ Скопје се дава 

концесија за експлоатација на минерална суровина - 
мермер на локалитетот во атарот на с. Радово, демир-
хисарско, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки мегусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелава и тоа: 

 
T X Y 

T-1 4.576.100 7.513.000 
T-2 4.576.100 7.514.440 
T-3 4.575.000 7.514.440 
T-4 4.575.000 7.513.000  

Површината на просторот на концесија за експлоа-
тација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 1,58 km2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/05).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.  

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  
      Бр.19-2730/1                      Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година               на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1079. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 18/99 и 
29/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  7.06.2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ  ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА МИНЕРАЛ-
НАТА СУРОВИНА ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА 
НА “РУДИНЕ ММ” ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ, 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ СОЛЕНА ЧЕШМА, ОПШТИНА  

ДЕЛЧЕВО 
 
1. На “РУДИНЕ ММ” ДОО увоз-извоз Скопје, се 

дава концесија за вршење детални геолошки истражу-
вања за минералната суровина термоминерална вода на 
локалитетот Солена Чешма, општина Делчево на про-
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стор на концесија за детални геолошки истражувања 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани  со координати  како е да-
дено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 

T-1 4.645.470,00 7.649.750,00 
T-2 4.646.450,00 7.649.050,00 
T-3 4.646.450,00 7.649.380,00 
T-4 4.645.470,00 7.650.080,00 
 
Површината на просторот  за истражување од точка 

1 на оваа одлука изнесува P=0,323 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука,  ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/05).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за конце-
сија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр.19-2658/1                     Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година              на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1080. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  7.06.2006 година донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - КВАРЦ НА ДПТУ 
“РЕНОВА” С.ЏЕПЧИШТЕ ОПШТИНА ТЕТОВО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ РОШЈЕ С. БРНИК - БИТОЛА 

 
1. На ДПТУ “РЕНОВА” с.Џепчиште општина Тето-

во се дава концесија за експлоатација на минералната 
суровина – кварц на локалитетот Рошје с.Брник - Бито-
ла со површина на простор на концесија за експлоата-
ција дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани  со координати  како е 
дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата-X Координата -Y 
Т-1 4.548.000,00 7.555.000,00 
Т-2 4.548.000,00 7.556.000,00 
Т-3 4.549.000,00 7.556.000,00 
Т-4 4.549.000,00 7.555.000,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=1,0 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/05).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците  ќе се определат во Договорот за конце-
сија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија,  
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр.19-2654/1                     Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година              на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1081. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата  одржана на  7.06.2006  година  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА КВАРЦ НА ДПТУ “РЕ-
НОВА” С.ЏЕПЧИШТЕ ОПШТИНА ТЕТОВО НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ  ЧУКИТЕ С. ГРУНИШТЕ -  БИТОЛА 

 
1. На ДПТУ “РЕНОВА” с.Џепчиште општина Тето-

во се дава концесија за експлоатација на минералната 
суровина – кварц на локалитетот Чуките с.Груниште, 
Битола, со површина на простор на концесија за експ-
лоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани  со координати  ка-
ко е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата-X Координата -Y 
Т-1 4.545.680,00 7.557.500,00 
Т-2 4.545.680,00 7.558.360,00 
Т-3 4.546.850,00 7.558.360,00 
Т-4 4.546.850,00 7.557.500,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=1,00 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците  ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП “Маке-
донски Шуми”треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено на ДПТУ “РЕНОВА” с.Џепчи-
ште општина Тетово треба да изврши пошумување на 
соодветна површина која ќе ја определи ЈП “Македон-
ски Шуми”. 
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6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  
      Бр.19-2651/1                      Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година               на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1082. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на   7.06.2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ПЕСОК И ЧА-
КАЛ НА “ПРОГРЕС КОМПАНИ” УВОЗ-ИЗВОЗ  
ДОО С.ДОЛНО КОЊАРЕ ПЕТРОВЕЦ НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ ВО С.ДОЛНО КОЊАРЕ, ПЕТРОВЕЦ   

1. На “Прогрес Компани” увоз-извоз  ДОО с.Долно 
Коњаре Петровец се дава концесија за експлоатација на 
минералната суровина – песок и чакал на локалитетот во 
с. Долно Коњаре, Петровец, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусеб-
но поврзани со прави линии, а точките дефинирани  со 
координати  како е дадено во табелава, и тоа:  
Точка Координата-Y Координата-X 
Т-1 7558775 4644044 
Т-2 7558768 4643992 
Т-3 7558810 4643985 
Т-4 7558805 4643945 
Т-5 7558840 4643950 
Т-6 7558880 4644054 
Т-7 7558830 4644066 
Т-8 7558818 4644042  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,007 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците ќе се определат  во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесија ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  
      Бр.19-2600/1                     Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година              на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1083. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  7.06.2006 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ГИПС НА ДПТ  
“ПОФИКС” ДОО  ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

БОШКОВ МОСТ, ОПШТИНА ДЕБАР 
 
1. На ДПТ  “ПОФИКС” ДОО  Тетово се дава концеси-

ја за експлоатација на минералната суровина – гипс на ло-
калитетот Бошков мост, општина Дебар, со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефиниран со точ-
ки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани  со координати  како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата-X Координата -Y 
Т-1 4.600 000,00 7.467 520,00 
Т-2 4.600 235,00 7.467 504,00 
Т-3 4.600 310,00 7.467 610,00 
Т-4 4.600 630,00 7.467 884,00 
Т-5 4.600 717,00 7.468 224,00 
Т-6 4.600 292,00 7.468 101,00 
Т-7 4.600 297,00 7.468 075,00 
Т-8 4.600 135,00 7.467 979,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,26 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците  ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП “Маке-
донски Шуми”треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДПТ  “ПОФИКС” ДОО  Тетово 
треба да изврши пошумување на соодветна површина 
која ќе ја определи ЈП “Македонски Шуми”. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр.19-2659/1                      Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година               на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1084. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ 
НА ТДГПУ “МАРТИН” ЕКСПОРТ-ИМПОРТ САМО-
КОВ – МАКЕДОНСКИ БРОД НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ДОБРА ВОДА“ ВО АТАРОТ НА С. САМОКОВ 
 
1. На ТДГПУ “Мартин” експорт-импорт Самоков – 

Македонски Брод, се дава концесија за детални геоло-
шки истражувања на минерална суровина подземна вода 
за пиење/флаширање на локалитетот Добра вода во ата-
рот на с. Самоков, со површина на концесиски простор 
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за детални геолошки истражувања дефиниран со точки 
мегусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелава и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.612 500,00 7.506 000,00 
Т-2 4.612 500,00 7.507 000,00 
Т-3 4.613 500,00 7.507 000,00 
Т-4 4.613 500,00 7.506 000,00 
 
Површината на просторот на концесија за истражу-

вање од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 1 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.100/05).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за конце-
сија.  

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр.19-1527/1                      Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година               на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1085. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  7.06.2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА 
ВОДА И ГАС CO2 НА ДОО “МАКОНДО  КОМПА-
НИ” - БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДАБЕЧКО  

ПОЛЕ, С. ПОЕШЕВО, ОПШТИНА БИТОЛА 
 
1. На ДОО “МАКОНДО  КОМПАНИ” - Битола се 

дава концесија за експлоатација на минерална сурови-
на - минерална вода и гас CO2 на локалитетот Дабечко 
Поле, с. Поешево, општина Битола, со површина на 
концесиски простор за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелава, 
и тоа: 

 
T Координата X Координата Y 

T-1 4.541.950,00 7.532.500,00 
T-2 4.542.950,00 7.531.850,00 
T-3 4.542.650,00 7.533.850,00 
T-4 4.541.650,00 7.534.500,00 
 
Површината на просторот на концесија за експлоа-

тација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 2,00 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/05).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците ќе се определат во Договорот за концесија.  

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр.19-2622/1                      Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година               на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1086. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 18/99 и 
29/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.06.2006 година донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕР НА 
“ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ” АД СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ “ГУРОВИЦА” ВО БЛИЗИНА НА 

С. ГАЛАБОВЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

1. На “ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ” АД Скопје 
се дава концесија за експлоатација на минералната су-
ровина - мермер на локалитетот “Гуровица” во близина 
на с. Галабовец, општина Прилеп со површина на про-
стор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани  со координати  како е дадено во табелава, и тоа: 

  
I дел                                              II дел                          

Точ-
ка  

Координати  Точ-
ка 

Координати 

 Х Y  X Y 
1 4584.650,00 7550.820,00 1 4584.200,00 7550.550,00 

2 4585.375,00 7551.140,00 2 4584.200,00 7551.000,00 

3 4585.700,00 7550.775,00 3 4584.575,00 7550.900,00 

4 4585.747,00 7550.564,00 4 4584.600,00 7550.820,00 

5 4585.500,00 7550.743,00   P = 0,11km2 

  P = 0,24 
km2 

 

  
Површината на просторот на експлоатационото поле 

од точка 1 за I дел на оваа одлука изнесува P=0,24 km2, a 
површината на просторот на експлоатационото поле од 
точка 1 за II дел на оваа одлука изнесува P = 0,11 km2 . 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/2005).   
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4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат  во  Договорот за кон-
цесија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП “Маке-
донски шуми” треба благовремено да изврши сеча на шу-
мата, а истовремено “ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ” АД 
Скопје, треба да изврши пошумување на соодветна повр-
шина која ќе ја определи ЈП “Македонски шуми”. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр.19-2545/1                      Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година               на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1087. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на  7.06.2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ГРАДЕЖЕН ТЕХ-
НИЧКИ КАМЕН ВАРОВНИК НА “КНАУФ-РАДИ-
КА’’ А.Д. ДЕБАР  НА ЛОКАЛИТЕТОТ  С. ДОЛНО  

КОСОВРАСТИ, ОПШТИНА ДЕБАР 
 
1. На “Кнауф-Радика’’ А.Д. Дебар се дава концесија 

за експлоатација на минералната суровина – градежен 
технички камен варовник на локалитетот Клакој Дебар, 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелава, и тоа:  

Точка Координата-Х Координата-У 
Т-1 7464220 4597665 
Т-2 7463600 4598330 
Т-3 7463007 4597839 
Т-4 7463055 4597225 
Т-5 7463330 4597030 
Т-6 7463480 4597200 
Т-7 7463900 4597360  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,90 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците  ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП “Маке-
донски Шуми” треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДООЕЛ “Кнауф-Радика’’ А.Д. 
Дебар треба да изврши пошумување на соодветна по-
вршина која ќе ја определи ЈП “Македонски Шуми”. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпиешувањето на Договорот за концесија.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.                                                                                     
      Бр.19-2729/1                      Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година               на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1088. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02, 
24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  7.06.2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГЕОТЕРМАЛНА 
ВОДА НА КЈП “ВОДОВОД” КОЧАНИ НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ Д. ПОДЛОГ - БАЊА ВО АТАРОТ НА ОП-
ШТИНИТЕ КОЧАНИ И ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО 

 
1. На КЈП “ВОДОВОД” Кочани се дава концесија 

за експлоатација на минералната суровина - геотермал-
на вода на локалитетот Д. Подлог – Бања во атарот на 
општините Кочани и Чешиново – Облешево, со повр-
шина на простор на концесија за експлоатација дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани  со координати  како е дадено во 
табелава, и тоа: 

 
Поле 1 
Точка Координата X Координата Y 

1 4.641.500,00 7.611.000,00 
2 4.641.780,00 7.611.250,00 
3 4.641.420,00 7.611.620,00 
4 4.641.140,00 7.611.380,00  

Поле - 2 
Точка Координата X Координата Y 

1 4.639.460,00 7.612.400,00 
2 4.639.800,00 7.612.750,00 
3 4.639.000,00 7.612.500,00 
4 4.638.640,00 7.613.160,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 од Поле 1 на оваа одлука изнесува P= 
0,20 km2, а површината на просторот на експлотацио-
ното поле од Поле 2 на оваа одлука изнесува P = 0,55 
km2  или вкупно P = 0,75 km2 . 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/2005).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

       
      Бр.19-2661/1                      Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година               на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1089. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 18/99 и 
29/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И 
ГАС CO2 НА ДПТУ “ФИМОТО”–ДООЕЛ, БИТОЛА 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА  

НОВАЦИ 
 
1. На ДПТУ “ФИМОТО”–ДООЕЛ, Битола се дава 

концесија за експлоатација на минерална суровина - 
минерална вода и гас CO2 на локалитетот во атарот на 
општина Новаци, со површина на концесиски простор 
за експлоатација дефиниран со точки мегусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати како е дадено во табелава и тоа: 

 
T Координата X Координата Y 

T-1 4.544.250,00 7.537.460,00 
T-2 4.544.280,00 7.537.960,00 
T-3 4.543.430,00 7.538.498,00 
T-4 4.542.660,00 7.538.490,00  

Површината на просторот на концесија за експлоа-
тација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0,55 km2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите  и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/2005).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.  

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  
      Бр.19-2652/1                     Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година              на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1090. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 88 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.06.2006  година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕР НА 
ДПТУ “ЕВРО-ГРАНИТИ ББ” ДОО ЕКСПОРТ-ИМ-
ПОРТ СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВЕПРЧАНИ”  

С.ВЕПРЧАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

1. На ДПТУ “ЕВРО-ГРАНИТИ ББ” ДОО експорт-
импорт Скопје се дава концесија за експлоатација на ми-
нералната суровина мермер на локалитетот  “Вепрчани” 
с.Вепрчани, општина Прилеп, со површина на простор 

на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.569.840,00 7.563.780,00 
Т-2 4.572.260,00 7.561.880,00 
Т-3 4.571.220,00 7.565.640,00 
 
 Површината на просторот на концесија за експлоа-

тација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=3,45 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/05).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за конце-
сија.  

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија.  

 6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

                                              
      Бр.19-2620/1                     Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година              на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1091. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02, 
24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  7.06.2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ГЛИНА И ЈАГ-
ЛЕН НА ДТП “ЕУРОЛИГНИТ” ДОО СКОПЈЕ, НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА С. КАТЛАНОВО,  

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ, СКОПСКО 
 
1. На ДТП “ЕУРОЛИГНИТ” ДОО Скопје се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина – 
глина и јаглен на локалитетот во атарот на с. Катлано-
во, општина Петровец, скопско, со површина на про-
стор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати  како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата-X Координата-Y 
Т-1 4.640.000,00 7.556.700,00 
Т-2 4.640.000,00 7.557.250,00 
Т-3 4.641.000,00 7.557.250,00 
Т-4 4.641.000,00 7.556.700,00  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,55 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи  во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 



Стр. 24 - Бр. 73 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јуни 2006 
 

критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определиат  во Договорот за кон-
цесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

  
      Бр.19-2653/1                     Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година       на Република Македонија, 
        Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1092. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ЛАПОРОВИТИ 
ВАРОВНИЦИ НА ДПТ “АГРОСФРУТ КОРТАКИ” 
ДООЕЛ СТРУМИЦА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАМ-
НИК” ВО БЛИЗИНА НА С. КОШЕВО, ОПШТИНА  

КАРБИНЦИ, ШТИПСКО 
 
1. На ДПТ „Агросфрут Кортаки” ДООЕЛ Струмица 

се дава концесија за експлоатација на минералната су-
ровина – лапоровити варовници на локалитетот “Кам-
ник” во близина на с. Кошево, општина Карбинци, 
штипско, со површина на простор на концесија за експ-
лоатација дефиниран со точки мегусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати ка-
ко е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.620.260,00 7.609.560,00 
Т-2 4.620.450,00 7.609.450,00 
Т-3 4.621.500,00 7.610.040,00 
Т-4 4.621.500,00 7.610.550,00 
Т-5 4.621.040,00 7.610.720,00 

 
Површината на просторот на концесија за експлоа-

тација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,77 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/05).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за конце-
сија.  

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП “Ма-
кедонски шуми” треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДПТ “Агросфрут Кортаки” ДО-
ОЕЛ Струмица, треба да изврши пошумување на соод-
ветна површина која ќе ја определи ЈП “Македонски 
шуми”. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

                                                                                                            
      Бр.19-2546/1                     Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година      на Република Македонија, 
        Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1093. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2002) и член 88 од Законот за минералните сурови-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕР НА ТД 
„ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. КРСТЕЦ, ВО 

АТАРОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. На ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД Скоп-

је се дава концесија за експлоатација на минералната су-
ровина мермер на локалитетот во близина на с. Крстец, 
во атарот на општина Прилеп со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата-Х Координата-Y 
Т-1 4.585.600,00 7.556.575,00 
Т-2 4.585.600,00 7.556.900,00 
Т-3 4.585.690,00 7.557.030,00 
Т-4 4.585.600,00 7.557.300,00 
Т-5 4.585.600,00 7.558.575,00 
Т-6 4.587.600,00 7.558.575,00 
Т-7 4.587.600,00 7.556.575,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=4,0 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/05). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 19-2547/1                         Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                              д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1094. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛА-
ШИРАЊЕ НА ДТП „МЛАДОСТ 2000“ ДООЕЛ КА-
ВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ГРАДИШКА ЦР-
КВА С. ГРАДИШТЕ ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 
1. На ДТП „МЛАДОСТ 2000“ ДООЕЛ Кавадарци, 

се дава концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - минерална вода за пиење/флаши-
рање на локалитетот Градишка Црква с. Градиште оп-
штина Кавадарци, со површина на концесиски простор 
за детални геолошки истражувања дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.568.217,00 7.581.863,00 
Т-2 4.568.138,00 7.581.920,00 
Т-3 4.568.142,00 7.581.968,00 
Т-4 4.568.100,00 7.582.002,00 
Т-5 4.568.070,00 7.582.010,00 
Т-6 4.568.035,00 7.581.900,00 
Т-7 4.568.058,00 7.581.869,00 
Т-8 4.568.190,00 7.581.816,00 
Т-9 4.568.078,00 7.581.787,00 
Т-10 4.568.190,00 7.581.810,00  
Површината на просторот на концесија за истражу-

вање од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,017 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/05). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП „Маке-
донски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на шу-
мата, а истовремено ДТП „МЛАДОСТ 2000“ ДООЕЛ Ка-
вадарци, треба да изврши пошумување на соодветна по-
вршина која ќе ја определи ЈП „Македонски шуми“. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
    Бр. 19-2663/1                        Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                 на Република Македонија, 
        Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1095. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.06.2006 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ГРАДЕЖЕН 
ТЕХНИЧКИ КАМЕН ВАРОВНИК НА „КНАУФ-

РАДИКА“ А.Д. ДЕБАР 
 
1. На „Кнауф-Радика“ А.Д. Дебар, се дава концесија 

за експлоатација на минералната суровина - градежен 
технички камен варовник на локалитетот Клакој Дебар, 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелава, и тоа:  
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-Y 
Т-1 7464220 4597665 
Т-2 7463600 4598330 
Т-3 7463007 4597839 
Т-4 7463055 4597225 
Т-5 7463330 4597030 
Т-6 7463480 4597200 
Т-7 7463900 4597360  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,90 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/05). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП „Ма-
кедонски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено „Кнауф-Радика“ А.Д. Дебар, 
треба да изврши пошумување на соодветна површина 
која ќе ја определи ЈП „Македонски шуми“. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
    Бр. 19-2686/1                        Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1096. 

Врз основа на член 8 од Законот за концесии 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/02) и член 93 од Законот за минералните суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕ-
НОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - БАЗАЛТ ОД ЛЕЖИШ-
ТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЕЖЕВО БРДО, ШТИП  

1. Се дава согласност за целосен пренос на конце-
сија за експлоатација на минерална суровина - базалт 
од лежиштето на локалитетот Ежево Брдо, Штип, доде-
лена со Одлука на Владата на Република Македонија 
бр. 23-785/1 од 24.02.2003 година на АДГ „Пелагонија“ 
Скопје, од АДГ „Пелагонија“ Скопје на “Геотехника“ 
ДОО Скопје. 
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2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесу-
ва на „Геотехника“ ДОО Скопје, под истите услови под 
кои е доделена со Одлука на Владата на Република Ма-
кедонија бр. 23-785/1 од 24.02.2003 година, освен во од-
нос на висината и критериумите за определување на на-
доместокот за концесии за вршење детални геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални суровини, 
кои ќе се утврдат врз основа на Одлуката за определува-
ње на критериумите и висината на надоместокот за кон-
цесии за вршење детални геолошки истражувања и експ-
лоатација на минерални суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/05). 

3. Како почеток на користење на пренесената кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за целосен пренос на кон-
цесијата. 

4. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише мини-
стерот за економија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
    Бр. 19-2747/2                        Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1097. 

Врз основа на член 8 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02) 
и член 93 од Законот за минералните суровини (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 18/99 и 
29/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та  одржана на  7.06.2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА  ВАРОВНИК ОД ЛЕЖИШТЕТО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ  КАМЕН  ДОЛ-КАВАДАРЦИ   

 
1. Се дава согласност за целосен пренос на концесија 

за експлоатација на минералната суровина варовник од 
лежиштето на локалитетот Камен Дол-Кавадарци, доде-
лена со Договор за концесија  за експлоатација на мине-
рална  суровина – варовник од лежиштето  на локалите-
тот Камен Дол-Кавадарци бр. 08-58/2 од 25.07.2000 го-
дина на АДГ “Пелагонија” Скопје, од АДГ “Пелагонија”  
Скопје на “Геотехника” ДОО – Скопје. 

2. Концесијата  од точка 1 од оваа одлука се прене-
сува на “Геотехника” ДОО Скопје, под истите услови 
под кои е доделена со Договор за концесија  за експло-
атација на минерална суровина  - варовник од лежи-
штето  на локалитетот  Камен Дол – Кавадарци бр. 08-
58/2 од 25.07.2000 година, освен во однос на  висината 
и критериумите за определување  на надоместокот за 
концесии за вршење  детални геолошки истражувања  
и експлоатација на минерални  суровини, кои ќе се 
утврдат врз основа на Одлуката за определување  на 
критериумите  и висината на  надоместокот за конце-
сии за вршење детални  геолошки истражувања и експ-
лоатација  на минерални суровини  (“Службен весник 
на Република Македонија” бр.100/05).  

3. Како почеток на користење  на пренесената кон-
цесија од точка 1 од оваа  одлука ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот  за целосен  пренос  на 
концесијата.  

4. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот од точка 3  на оваа одлука ќе го потпише  ми-
нистерот за економија.  

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.   
      Бр.19-2747/1                      Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година        на Република Македонија, 
        Скопје            д-р Владо Бучковски, с.р. 

1098. 
Врз основа на член 50 од Законот за концесии 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/02), член 22 и 23 од Законот за концесија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 42/93 и 40/99) и 
член 87 од Законот за минерални суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА 
ВОДА ОД ЛЕЖИШТЕТО КАЈ С.КОЊАРЕ, ПЕТРО-
ВЕЦ, СКОПСКО ОД „ЕЛКОНС“ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 

Д.О.О. СКОПЈЕ 
 
1. Се одзема концесијата за експлоатација на мине-

рална суровина – минерална вода од лежиштето кај 
с.Коњаре, Петровец, Скопско од „ЕЛКОНС“ експорт – 
импорт д.о.о. Скопје доделена со Договор за концесија 
бр.08-79/2 од 19.06.2000 година. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се одзема 
заради неплаќање на концесиски надоместоци. 

3. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија бр.08-79/2 од 19.06.2000 година ќе 
го раскине министерот за економија. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр.19-2656/1                      Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година             на Република Македонија, 
        Скопје             д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1099. 

Врз основа на член 48 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија број 
25/02) и член 87 од Законот за минералнни суровини 
(“Службен весник на Република Македонија број 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на ден 7.06.2006 година , донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ – ВАРОВ-
НИК ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ 
С.СТАРО СЕЛО, ОПШТИНА ВРАТНИЦА ОД  
“СУРИН” СТАНИМИР БОГОЈЕВСКИ ДООЕЛ 
ЕКСПОРТ ИМПОРТ С.СТАРО СЕЛО, ВРАТНИЦА 

 
1. Се одзема концесијата за експлоатација на мине-

рални суровини – варовник од лежиштето на локалите-
тот кај с.Старо Село, општина Вратница од  “Сурин” 
Станимир Богојевски дооел експорт импорт с.Старо Се-
ло, Вратница доделена со одлука на Владата на Републи-
ка Македонија бр.23-4650/1 од 17.09.2002 година. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се одзема 
заради нарушување на локалната патна инфрастру-
ктура. 

3.Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија бр. 12-505/4 од 02.10.20002 годи-
на ќе го раскине Министерот за економија. 

4.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавување во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
      Бр.19-2619/1                     Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година              на Република Македонија, 
        Скопје              д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1100. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за градеж-

ното земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 01.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ДО-
МОТ НА КУЛТУРАТА „КОЧО РАЦИН“, СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Се одзема корисничкото право на градежното зем-
јиште во сопственост на Република Македонија од ДО-
мот на културата „Кочо Рацин“, Скопје во КО Инџико-
во дел од КП бр. 20/1, во површина од 4580 м2, опиша-
на во Поседовниот лист бр. 909. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 19-1899/1                        Претседател на Владата 
1 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1101. 

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за градеж-
ното земјиште (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, 
на седницата  одржана на 1.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД  ЈАВНОТО  
ПРЕТПРИЈАТИЕ  “ПАЗАРИШТЕ“, КУМАНОВО 

 
Член 1 

Се одзема корисничкото право на градежното зем-
јиште во сопственост на Република Македонија од Јав-
ното претпријатие “„Пазариште“ Куманово во К.О. Ку-
маново дел од КП бр. 19580 во површина од 11342 м2, 
опишана во Имотен лист бр. 37616 и КП бр. 19581 во 
површина од 648 м2 опишана во Имотен лист бр. 37616. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
      Бр. 19-1899/2                      Претседател на Владата 
1 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

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

1102. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за градеж-

ното земјиште (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 1.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ЗИК  

“СТРУГА“, СТРУГА 
 

Член 1 
Се одзема корисничкото право на градежното зем-

јиште во сопственост на Република Македонија од ЗИК 
“Струга“, Струга во КО Струга, дел од КП бр. 2837/1, 
во површина од 15130 м2, опишана во Поседовен лист 

бр. 1627; дел од КП бр. 2838, во површина од 730 м2, 
опишана во Поседовен лист бр. 1627 и дел од КП бр. 
2839/1, во површина од 4140 м2, опишана во Поседовен 
лист бр. 1627. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 19-1899/3                      Претседател на Владата 

1 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1103. 

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за градеж-
ното земјиште (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 1.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВА НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД МАКЕДОНСКА  

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА, СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Се одзема корисничкото право на градежното зем-

јиште во сопственост на Република Македонија, од Ма-
кедонска радио - телевизија, Скопје во КО Центар 1 
Скопје, дел од К.П. бр 12852, во површина од 3740м2; 
опишано во Имотен лист бр. 9157; дел од К.П. бр. 
12853, во површина од 424м2 опишано во Имотен лист 
бр. 9157 и дел од К.П. бр. 12854, во површина од 
1236м2 опишано во Имотен лист бр. 9157. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 19-1899/4                Претседател на Владата 
1 јуни 2006 година              на Република Македонија,  

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

1104. 
Врз основа на член 11, став 3 од Законот за градеж-

ното земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.  53/01), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 1.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД АДМС ЗИК,  

СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Се одзема корисничкото право на градежното зем-

јиште во сопственост на Република Македонија, од 
АДМС ЗИК, Струмица во К.О. Струмица, дел од К.П. 
бр. 153, во површина од 10655 м2, опишана во Имотен 
лист бр. 12943.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-1899/5                    Претседател на Владата 

1 јуни  2006 година               на Република Македонија, 
    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1105. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 88 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  7.06.2006година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА ШКРИЛЕЦ НА  “МАРИЈАН” ДОО С. 
ЛУБНИЦА, ОПШТИНА КОНЧЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ КОЏА КРАН ВО БЛИЗИНА НА С. ОЏАЛИЈА,  

ОПШТИНА ШТИП 
 
1. Во точка 1 од Одлуката бр. 19-4283/1 од 01.12.2005 

година за давање концесија за експлоатација на минерал-
ната суровина  шкрилец на “МАРИЈАН” ДОО с. Лубни-
ца,  општина  Конче  на  локалитетот   Коџа Кран  во  бли-
зина  на  с. Оџалија, општина Штип, во табелата во која се 
дадени координатите  по Y – оска во Т-4 наместо 
7.611.550,00 треба да стои Т-4 = 7.610.550,00. 

2. За настанатата промена со промена на координа-
та во член 2 од Договорот за концесија за експлоатаци-
ја бр. 12-125/13 од 22.12.2005 година во име на Владата 
на Република Македонија, Анекс договорот за конце-
сија ќе го потпише министерот за економија. 

 3.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  
      Бр.19-2662/1                     Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година      на Република Македонија, 
        Скопје            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1106. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 88 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 7.06.2006  година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ВАРОВ-
НИК НА “АРЃЕНТ” ДООЕЛ, ГОСТИВАР НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ КАРАТАШ КАЈ С.ДОЛНА БАЊИЦА,  

ОПШТИНА ГОСТИВАР  
1.Со оваа одлука се менува точка 1 од Одлуката за 

давање на концесија за експлоатација на минерални су-
ровини варовник на “Арѓент” дооел, Гостивар на лока-
литетот Караташ кај с.Долна Бањица, општина Гости-
вар бр. 19-2269/1 објавена во Службен весник на Ре-
публика Македонија бр.48/2005 и гласи: 

„На “Арѓент” ДООЕЛ, Гостивар се дава концесија 
за експлоатација на минералната суровина мемрмери-
зиран варовник на локалитетот “Караташ” кај с.Долна 
Бањица, општина Гостивар со површина на простор на 
концесија за експлоатација, дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како што е дадено во табелава, и тоа:   

Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.624.475,00 7.491.625,00 
Т-2 4.624.475,00 7.492.100,00 
Т-3 4.625.000,00 7.492.100,00 
Т-4 4.624.900,00 7.492.757,00 
Т-5 4.624.900,00 7.491.600,00 
 
Површината на просторот на концесија за експлоа-

тација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,23 km2”. 

2. Во име на Владата на Република Македонија, ане-
ксот на Договорот за концесија бр. 12-902/6 од 30.06.2005 
година ќе го потпише министерот за економија. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  
      Бр. 19-2657/1                      Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година           на Република Македонија, 
        Скопје            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1107. 

Врз основа на член 27, став 1 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2006 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
120/05) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВО-
ДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИ-

СТЕМИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ВО 2006 ГОДИНА  

1. Во Одлуката за распределба на средства за изград-
ба на водоснабдителни и канализациони системи во Ре-
публика Македонија во 2006 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/06), во точката 1: 

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА зборовите: 
„- За изградба на фекална канализација во населено 

место Миравци - 2-ра фаза секундарна канализациона 
мрежа“, се заменуваат со зборовите: 

„- За изградба на улична фекална канализација во 
населено место Негорци“. 

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

 
     Бр. 19-2548/1                        Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1108. 

Врз основа на член 4 од Програмата за инвестирање 
во животната средина за 2006 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 17/06), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
7.06.2006 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИРА-
ЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА  

2006 ГОДИНА  
Член 1 

Во Програмата за инвестирање во животната среди-
на за 2006 година („Службен весник на РМ“ бр. 17/06) 
во член 3 точка 2 во табелата бројот „12.000.000,00“ се 
заменува со бројот „13.000.000,00“. 

Во точка 3 бројот „2.500.000,00“ се заменува со 
бројот „2.000.000,00“. 

Во точка 5 бројот „1.500.000,00“ се заменува со 
бројот „2.000.000,00“. 

Во точка 6 бројот „3.000.000,00“ се заменува со 
бројот „2.000.000,00“. 

Член 2 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 19-2562/1                        Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                              д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1109. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
7.06.2006 година, издаде  

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционер-
ското друштво за приредување игри на среќа и забавни 
игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - Скопје, за вре-
ме од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
ул. „Маршал Тито“ бб во Штип. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа и еден електронски рулет. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка 
се врши во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не 

биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од 
точка 4, алинеја 1 и 2 на оваа точка, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“.  
     Бр. 19-2590/1                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                 на Република Македонија, 
        Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1110. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), ми-
нистерот за правда на ден 08.06.2006 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Ванчо Марковски, со седиште на 

ул. „Илинденска“ бр. 64 во Тетово, именуван за по-
драчјето на Основниот суд Тетово, датумот 09.06.2006 
година, му се определува како ден за отпочнување со 
работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
  Бр. 07-2120/35                 Министер за правда, 
8 јуни 2006 година    Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1111. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), министе-
рот за правда на ден 08.06.2006 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-

ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
На извршителот Јулита Ѓорѓиева, со седиште на ул. 

„Максим Горки“ бр. 11 во Скопје, именувана за по-
драчјето на Основниот суд Скопје I и Основниот суд 
Скопје II, датумот 09.06.2006 година, и се определува 
како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
  Бр. 07-2120/34                 Министер за правда, 
8 јуни 2006 година    Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1112. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), министе-
рот за правда на ден 08.06.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ  

На извршителот Снежана Камчева, со седиште на 
ул. „Маршал Тито“ бб во Неготино, именувана за по-
драчјето на Основниот суд Кавадарци и Основниот суд 
Неготино, датумот 09.06.2006 година, и се определува 
како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
  Бр. 07-2120/33                 Министер за правда, 
8 јуни 2006 година    Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1113. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), ми-
нистерот за правда на ден 12.06.2006 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Биљана Мартиновска, со седиште 

на ул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 28-1/18 во Скоп-
је, именувана за подрачјето на Основниот суд Скопје I 
и Основниот суд Скопје II, датумот 13.06.2006 година, 
и се определува како ден за отпочнување со работа ка-
ко извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.  
  Бр. 07-2120/36                 Министер за правда, 
12 јуни 2006 година  Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
         Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
1114. 

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за средното 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/94, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 40/2003, 42/03, 
67/04, 55/05, 113/05 и 35/06), министерот за образова-
ние и наука донесе 

      
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО И ОЦЕНУВАЊЕТО 
НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ИСПИТИТЕ 
ВО УЧИЛИШНА  МАТУРА ВО ГИМНАЗИСКОТО  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот и постапките 

на полагањето и  оценувањето на резултатите на учени-
ците на испитите во  училишната матура во гимнази-
ското образование.   

Член 2 
Училишната матура во гимназиското образование 

(во натамошниот текст: училишна матура) е испит со 
кој ученикот (во натамошниот текст: кандидатот) го за-
вршува гимназиското образование. 

 Училишна матура може да полага редовен или во-
нреден ученик кој ја завршил последната година на 
гимназиското образование. 

Училишна матура може да полага и ученик кој за-
вршил четиригодишно средно образование во странс-
тво и се здобил со нострифицирана диплома. 

 
Член 3 

Кандидатите со посебни образовни потреби кои 
следат настава  во гимназиско образование полагаат 
прилагодена училишна матура согласно овој правил-
ник што им овозможува полесно да ги искажат своите 
знаења и способности.  

Член 4 
Училишната матура се полага согласно утврдената 

структура и начин во Концепцијата за матура и за завр-
шен испит во јавното средно образование во Република 
Македонија (во натамошниот текст: Концепција). 

 
Член 5 

Училишната матура во гимназиското образование 
се состои од:  

Задолжителен дел  – еден наставен предмет;  
Изборен дел – еден наставен предмет;  
Проектна  задача од еден наставен предмет или од 

една образовна област.  
 

Член 6 
Проверувањето на знаењата и способностите на 

кандидатите, и оценувањето во задолжителниот дел и 
во изборниот дел се врши интерно од соодветни учи-
лишни предметни комисии, а за проектната задача се 
врши од соодветна комисија за проектна задача.  

Член 7 
Во спроведувањето на училишната матура учествува-

ат и тестатори согласно одредбите од овој правилник. 
 

II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА МАТУРА  
Член 8 

Училишната матура се изведува  во два испитни ро-
ка, и тоа: јуни и  август. 

Сите испити од училишната матура кандидатот ги 
полага во јуни.  

Кандидатот со посебни образовни потреби може да 
полага дел од испитите во јуни, а другиот дел во август. 

   
Член 9 

Писмениот дел од задолжителниот испит се спроведу-
ва во термини утврдени согласно Календарот за организа-
ција  на учебната година во јавните средни училишта. 

Усмениот дел од задолжителниот испит и испитите 
од изборниот дел се спроведуваат во термини утврдени 
од училишната матурска комисија на предлог на соод-
ветните училишни предметни комисии. 

Термините за проверка и оценување на проектните за-
дачи ги утврдува училишната матурска комисија на пред-
лог на соодветните училишни комисии за проектни задачи. 

 
Член 10 

Термините за полагање на деловите од училишната 
матура се објавуваат на училишната огласна табла нај-
доцна една седмица пред почетокот на полагањето на 
училишната матура.  

Член 11 
Кандидатот во еден ден може да полага најмногу 

еден  испит. 
Испитите од училишната матура може да се изведу-

ваат и во сабота. 
 

III. ПРИЈАВУВАЊЕ  НА УЧИЛИШНАТА МАТУРА 
 

Член 12 
Кандидатот се пријавува за полагање на училишна 

матура со поднесување на пријава во училиштето каде 
што е запишан, најдоцна до 60 дена пред почетокот на 
јунскиот испитен рок и најдоцна до 45 дена  пред поче-
токот на августовскиот испитен рок.   

Член 13 
Вонредниот кандидат се пријавуваа во она учили-

ште кое изведува наставна програма по која претходно 
се образувал. 

Вонредните кандидати се пријавуваат согласно ро-
ковите за пријавување од член 12 на овој правилник. 

 
Член 14 

Кандидатот кон пријавата приложува свидетелство 
за завршена прва, втора, трета и четврта година на 
образованието како  доказ за исполнување на условите 
за полагање на училишна матура,  најдоцна три дена 
пред започнувањето на испитниот рок,. 

Кандидатите кои полагаат прилагодена училишна 
матура со пријавата приложуваат и наод и мислење од 
соодветна установа  заради полагање на училишна ма-
тура прилагодена на нивните потреби. 

Ако кандидатот во рокот од став 1 на овој член не 
приложи докази за исполнување на условите за полага-
ње на училишна матура, или од доказите произлезе де-
ка не ги исполнува пропишаните услови неможе да ја  
полага училишната матура. 

  
Член 15 

Ако кандидатот од оправдани причини согласно овој 
правилник не го пријавил навремено испитот, го преки-
нал полагањето или не може да полага училишна матура, 
училишната матурска комисија врз основа на писмените 
докази може да му овозможи во истиот испитен рок да 
полага или да го продолжи полагањето на испитот. 

Случаите од став 1 од овој член не се однесуваат на 
писмениот дел од задолжителниот дел.       

 
Член 16 

Оправдани причини за ненавремено пријавување за 
полагање училишна матура може да бидат:  

- кандидатот во тековната година се школувал во 
странство (доказ - нострифицирано свидетелство за за-
вршена четврта година); 

- во времето на пријавување кандидатот бил болен 
(доказ - потврда од соодветна установа); 

- пријавата била испратена по пошта и задоцнила 
или е изгубена (доказ - потврда за испратена препора-
чана пратка); 

- заради дисциплинска мерка кандидатот е отстра-
нет од училиштето каде навреме се пријавил (доказ - 
пријава доставена од училиштето каде од каде е от-
странет или потврда дека се пријавил); 

- други причини со соодветни докази за кои коми-
сијата ќе утврди дека се оправдани. 
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Оправдани причини за непријавување, неучество 
или прекинување на испит или училишна матура се: 

- болест или лекување; 
- вонредни околности: природни несреќи, несреќен 

случај на кандидатот или член во потесното семејство, 
сообраќајна несреќа со потешки последици, влошува-
ње на здравствената состојба меѓу испитите и др.; 

- други оправдани причини (меѓународни натпрева-
ри, конкурси, јавни настапи во странство и слично). 

Доколку причините за непријавување, неучество 
или прекинување на испитот или училишната матура 
се оправдани, комисијата му дозволува на кандидатот 
полагање на усниот дел од испитот, како и презентација 
и одбрана на проектната задача во истиот  испитен рок.  

 
IV.ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ НА УЧИЛИШНАТА  

МАТУРА 
 

Член 17 
Државните матурски предметни комисии за секоја 

учебна година, за писмениот дел од задолжителниот 
испит подготвуваат испитни задачи доволно за најмал-
ку два испитни комплети.  

Претседателите на државните матурски предметни 
комисии, од испитните задачи, подготвуваат два испит-
ни комплети во кои се содржи и тестот. Испитните 
комплети по соодветните предмети  претседателите на 
државните матурски предметни комисии ги доставува-
ат до Бирото за развој на образованието. 

Бирото за развој на образованието  доставува еден 
примерок во печатена форма од еден тест, упатство за 
оценување и скала за претворање на бодовите во оцен-
ки до претседателот на училиштата матурска комисија 
три дена пред започнувањето на испитот. 

Училишните предметна комисија подготвуваат по 
два испитни комплети за изборните испити врз основа 
на испитните програми по соодветните предмети. Пре-
тседателот на училишната предметна комисија испит-
ните комплети ги доставува до претседателот на учи-
лишната матурска комисија, три дена пред започнува-
њето на испитот. Еден испитен комплет за интерниот 
испит се состои од тест, упатство за оценување и скали 
за претворање на бодовите во оценки.  

Претседателот на училишната матурска комисија се 
грижи за множење и заштита на тајноста на испитните 
комплети во потребниот број примероци. 

Претседателот на училишната матурска комисија го 
предава испитниот материјал на соодветните училиш-
ни предметни  комисии односно на тестаторите еден 
час пред почетокот на испитот.   

 
Член 18 

Училишната матура кандидатот ја полага во учили-
штето во кое ја завршил последната година на образо-
ванието. 

 
Член 19 

Кандидатот најдоцна еден месец пред почнувањето 
на јунскиот испитен рок се запознава со постапките за 
спроведување на испитите.  

Претседателот на училишната матурска комисија се 
грижи за правилно и навремено информирање на кан-
дидатите. 

 
Член 20 

Писмениот дел од задолжителниот  испит  кандида-
тите го полагаат на ист датум и во исто време во сите 
училишта во државата. 

Термините за полагање на усните испити, изборни-
от дел и одбраната на проектната задача се определени 
од страна на училишната матурска комисија  во соглас-
ност со Календарот за организација  на учебната годи-
на во јавните средни училишта и насоките дадени во 
испитните програми. 

Времетраењето на секој испит е утврдено со испит-
ната програма. 

За текот на испитите се води записник.  

Член 21 
Наставниот предмет кој се полага во рамките на 

училишната матура е целина. Сите делови од училиш-
ната матура и од испитот по еден предмет, кандидатот 
ги пријавува и полага во јунскиот испитен рок. 

Кандидатот полага училишна матура во истата 
учебна година во училиштето во кое е запишан и  завр-
шил четврта година од средното образование. 

Кандидатот  кој ја завршил четвртата година, од-
носно не положил училишна матура може да полага 
училишна матура во наредните учебни години во учи-
лиштето каде ја завршил четвртата година.    

Член 22 
Кандидатите ги полагаат испитите на датум и во вре-

ме, определени со распоредот за термините за испити. 
Во исклучителни случаи на спреченост на започну-

вање на писмениот испит од задолжителниот дел во 
определеното време, училишната матурска комисија 
може да го одложи започнувањето на испитот најмногу 
до триесет минути и за тоа се известува Бирото за раз-
вој на образованието.   

Во случај на непредвидени околности пред започ-
нувањето на испитот, на предлог на Бирото за развој на 
образованието одлучува Државниот матурски одбор за 
започнување на писмениот испит од задолжителниот 
дел со задоцнување поголемо од триесет минути од од-
напред определеното време.  

Во случаите од став 2 и од став 3 на овој член теста-
торот се грижи кандидатите да не ја напуштат просто-
ријата во која се распоредени.  

Член 23 
Од училишната матурска комисија, за писмениот 

дел од задолжителниот предмет и за изборните предме-
ти, најдоцна една седмица пред испитот се прави рас-
поред на кандидатите по простории. Распоредувањето 
на кандидатите по простории се прави по азбучен ред 
од сите кандидати коишто полагаат училишна матура.  

Списоците за распоредот на кандидатите по просто-
рии се објавуваат од училишната матурска комисија на 
училишната огласна табла или на друго видливо место 
достапно за кандидатите.  

Податоците за распоредот на кандидатите по про-
стории до нивното објавување на огласна табла се чу-
ваат во тајност. 

Кандидатите треба да бидат пред просторијата во 
која се полага испитот најмалку дваесет минути пред 
започнувањето на испитот. 

Кандидатот кој задоцнил на испит повеќе од петнае-
сет минути од почнувањето на испитот од неоправдани 
причини, неможе да го полага испитот во тој испитен рок. 

Просториите во кои се полага испитот треба да бидат 
подготвени за полагање најмалку дванаесет часа пред 
започнувањето на испитот. Од просториите треба да бидат 
отстранети сите наставни средства и учебни помагала. 

За секој кандидат се обезбедува клупа и стол. Ра-
стојанието меѓу двајца кандидати не треба да биде по-
мало од 1,5 метри. Сите клупи треба да бидат завртени 
во иста насока.  

Училишната матурска комисија, најдоцна една сед-
мица пред испитот прави распоред на тестаторите по 
простории и за секоја просторија одредува по еден на-
ставник за секоја просторија во која има петнаесет кан-
дидати. Доколку просториите се поголеми се определу-
ва еден тестатор за секои петнаесет кандидати.   

Просториите во кои се полага испитот треба да би-
дат доволно пространи, светли и прегледни. Учили-
штето треба да обезбеди дежурни лица за ходниците и 
сите други простории во училиштето. 

Кандидатот со себе треба да има документ за иден-
тификација со фотографија. 

Кандидатите со себе треба да носат прибор за пи-
шување (пенкало кое пишува сино) и други средства 
кои се предвидени со испитната програма за соодвет-
ниот предмет. 

Доколку кандидатите внесат во испитната просто-
рија лични предмети, треба да ги остават на однапред 
определено место во просторијата. 
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Член 24 
Тестаторот го отвора запечатениот испитен матери-

јал пред кандидатите. 
Кандидатите треба да ги слушаат насоките на теста-

торот, да работат самостојно, да не се договараат и вр-
тат. Секое отстапување од наведеното значи нарушува-
ње на испитниот ред. 

Освен кандидатите и тестаторите, на испитот може да 
присуствуваат и други лица кои имаат писмена дозвола од 
Бирото за развој на образованието, од Државниот матурски 
одбор или од Државниот просветен инспекторат.  

Лицата од став 3 на овој член може да го следат це-
лиот тек на испитот или дел од испитот. 

За време на испитот кандидат може да ја напушти про-
сторијата но не повеќе од пет минути, заедно со еден од 
наставниците дежурни во ходник. Просторијата не може да 
ја напушти повеќе од еден кандидат во исто време. 

Првите триесет минути од почетокот на испитот и 
последните петнаесет минути при крајот на испитот на 
кандидатот неможе да ја напушти просторијата. 

Кандидатот може во секое време да го заврши ис-
питот и после предавањето на испитниот материјал на 
тестаторот може да ја напушти просторијата.   

Испитот завршува точно во предвиденото време, 
согласно времетраењето на испитот. По завршувањето 
на испитот, тестаторот ги проверува, пакува и предава 
испитните материјали согласно добиените насоки. 

Тестаторот подготвува извештај за целиот тек на 
испитот и  пополнува соодветни формулари.  

Член 25 
Спроведувањето на усмениот дел од испитите е во 

согласност со насоките во испитните програми. 
За текот на усниот испит се води записник.  

Член 26 
Темите за проектната задача може да ги предложи  

кандидатот во консултација со соодветниот наставник 
или наставници по соодветниот предмет или област.  

 Проектната задача кандидатот ја подготвува само-
стојно воден од наставник - ментор.   

Член 27 
Роковите за проектна задача се: 
 - на крајот од трета година до крајот на месец мај 

кандидатот определува наставен предмет или област  
по кој ќе изготвува проектна задача; 

- најдоцна до крајот на октомври во учебната годи-
на во која полага училишна матура кандидатот избира 
тема за проектна задача, со право да избере тема до 
крајот на ноември доколку предметот ги изучува во че-
тврта година; 

- најдоцна до крајот на март во учебната година во 
која се полага училишна матура, кандидатот предава 
три примероци од пишаниот дел и еден примерок од 
изработениот продукт од подготвената проектна задача 
до училишната матурска комисија.  

Член 28 
Презентацијата и одбраната на проектната задача, 

се врши пред соодветната комисија. За еден кандидат 
времетраењето на презентацијата и одбраната на про-
ектната задача е максимум дваесет минути.   
V. КОМИСИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШ-

НАТА МАТУРА  
Член 29 

Државните матурски предметни комисии формирани 
од директорот на Бирото за развој на образованието се 
составени од претседател и најмалку два члена. Претседа-
телот, по правило, е наставник од универзитетите во 
Република Македонија, едниот од членовите е советник во 
Бирото за развој на образованието, а другите членови се од 
редот на стручни лица од соодветниот наставен предмет. 

Државна матурска предметна комисија се формира 
за секој од испитите во задолжителниот дел и изборни-
от дел од училишната матура. 

За проектната задача се формира државна матурска 
комисија за проектна задача составена од претседател и 
најмалку два члена од редот на соодветни стручни лица. 

Член 30 
Државната матурска предметна комисија за задол-

жителниот испит:  
- изготвува  испитна програма за соодветниот предмет; 
- предлага измени и дополнување на  испитната 

програма;   
- изготвува испитни задачи со упатства за нивно 

оценување; 
- учествува во усовршувањето на наставниот кадар 

и другите стручни работници во функција на матурски-
от испит; 

- изготвува  анализи за резултатите од  матурата по 
соодветен наставен предмет; и 

- врши други работи по барање на Државниот ма-
турски одбор и Бирото за развој на образованието.   

Државната матурска предметна комисија за делови-
те од испитите кои се полагаат интерно односно за ис-
питите кои се полагаат интерно:  

- изготвува испитна програма по соодветниот предмет; 
- предлага измени и дополнување на  испитната 

програма;   
- учествува во усовршувањето на наставниот кадар 

и другите стручни работници во функција на матурски-
от испит; и 

- врши други работи по барање на Државниот ма-
турски одбор и Бирото за развој на образованието.  

Државната матурска комисија за проектна задача 
подготвува насоки за подготовка на проектните задачи 
и оценување на проектните задачи.  

Член 31 
Училишната матурска комисија е составена од: пре-

тседател, заменик на претседателот, секретар и двајца 
членови. Претседател на училишната матурска комиси-
ја, по правило, е директорот на училиштето. 

Заменикот на претседателот, секретарот и членовите на 
училишната матурска комисија, се именуваат од  директо-
рот по предлог на наставничкиот совет  на училиштето, на 
почетокот на учебната година за периодот од 1 октомври 
до 30 септември наредната учебна година. Составот на 
училишната матурска комисија се објавува најдоцна до 
крајот на септември во тековната учебна година.   

Административно-организациските работи на учи-
лишната матурска комисија ги извршува секретарот. 

Во училиштата каде постојат паралелки од гимназиско 
образование и средно стручно образование, како и во 
училиштата лоцирани во различни објекти на различни 
локации, бројот на членови на училишната матурска 
комисија по потреба може да се зголеми за уште два члена.  

Член 32 
Училишната матурска комисија: 
- соработува со Бирото за развој на образование во 

врска со подготовка и организирање  на  спроведување 
на училишната матура; 

- го подготвува полагањето на училишната матура 
во училиштето, согласно  овој правилник; 

- го умножува испитниот материјал и се грижи за 
тајноста на испитните материјали; 

- определува училишни предметни комисии по де-
ловите од испитите и по испитите коишто се полагаат 
и оценуваат интерно, како и за проектните задачи; 

- определува тестатори за писмените испити и рас-
поред на тестаторите по простории; 

- ги потврдува проектните задачи на кандидатите и 
ги потврдува или ги определува наставниците-ментори; 

- го организира полагањето на училишната матура-
та во училиштето и ги обезбедува условите за спрове-
дување на училишната матура; 

- ги прифаќа пријавите на учениците за полагање 
училишна матура; 

- ги евидентира пријавите на кандидатите кои пола-
гаат прилагодена училишна матура; 

- за кандидатите кои полагаат прилагодена училишна 
матура се грижи да обезбеди посебни услови за полагање 
на испитите, соодветно на потребите на секој кандидат; 

- прави распоред (список) на кандидатите по про-
стори; 
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- ги определува термините за усмениот дел од за-
должителниот дел од испитот и за изборниот дел од ис-
питот; 

- го објавува распоредот за сите испити; 
- одлучува за приговорите на кандидатите; 
- одлучува за кандидатите кои го нарушиле испит-

ниот ред; 
- подготвува извештаи за резултатите од испитите; 
- одлучува за оправданоста при ненавремено прија-

вување на испитот; 
- за кандидатот кој не учествувал на усмениот дел од 

задолжителниот дел од испитот односно на изборниот дел 
од испитот, одлучува за понатамошната постапка; 

- извршува други задачи доделени од Државниот 
матурски одбор или Бирото за развој на образованието.  

Член 33 
Училишната предметна комисија по правило е со-

ставена од претседател и двајца членови. 
Претседателот и членовите на училишните предметни 

комисии се именувани од директорот по предлог на 
наставничкиот совет, за време од една учебна година година. 

Во училишните предметни комисии, најмалку еден 
член е наставник по соодветниот предмет, а доколку 
тоа не е може да се обезбеди, член на комисијата може 
да биде и наставник од друго училиште кој  ги испол-
нува условите за наставник по тој  предмет. 

Од училишните предметни комисии за усмениот дел 
од задолжителниот дел од испитот и за изборниот дел од 
испитот се составува испитен материјал, упатство за 
оценување и критериумите за оценување според 
испитната програма по соодветниот наставен предмет.    

Член 34 
Училишната предметна комисија: 
- подготвува испитен материјал по соодветниот из-

борен испит (испитни прашања, упатство за оценување 
и скали за претворање на бодовите во оценки); 

- го спроведува  усниот дел од испитот односно од-
браната на проектната задача; 

 - ги прегледува и оценува одговорите на кандида-
тите по изборниот испит, односно од писмениот дел по 
задолжителниот испит; 

- изготвува список со резултатите на кандидатите и 
го доставува до претседателот на училишната матурска 
комисија; 

-  извршува други задачи во врска со испитот или 
делови од испитот по соодветниот предмет. 

По потреба за еден предмет во училиштето може да 
се формираат повеќе предметни комисии.  

Член 35 
Комисијата за проектната задача ја сочинуваат: на-

ставникот - ментор и двајца наставници по соодветни-
от или сроден наставен предмет односно област.   

Претседател на   комисијата за проектна задача не 
може да биде наставникот-ментор. Претседателот на 
комисијата се грижи за правилно  изведување на испи-
тот и води записник.    

Член 36 
Тестирањето по испитот го спроведува тестатор 

согласно со одредбите на овој правилник. Тестаторите 
се определуваат од страна на претседателот на учи-
лишната матурска комисија, од редот на наставниците 
во училиштето.  

Тестаторот не може да биде наставник по предме-
тот по кој се врши тестирањето.  

 
VI. ОЦЕНУВАЊЕ  

Член 37 
Оценувањето на знаењата и способностите се врши 

со бодови кои потоа се претвораат во оценки од еден 
(1) до пет (5). 

Сите оценки се преодни, освен оценката еден (1). 
Одредбите од ставовите 1 и 2 во овој член не се од-

несуваат на усмениот дел од задолжителниот дел од 
испитот по мајчините јазици и странските јазици. Овие 
делови се оценуваат со "положил" односно "не поло-
жил" и имаат елиминаторен карактер.  

Член 38 
Скалите за претворање на бодовите во оценки за за-

должителниот испит  ги подготвува државната матурска 
предметна комисија пред спроведувањето на испитот.  

Скалите за претворање на бодовите во оценки за из-
борниот дел се подготвуваат од соодветните училишни 
предметни комисии пред спроведувањето на испитот.  

Со скалите се одредува минималниот број бодови 
за преодна оценка и распонот на бодови за секоја од 
преодните оценки од два (2) до пет (5).  

Минимумот за преодна оценка ги опфаќа најнеоп-
ходните знаења и способности коишто ученикот треба 
да ги покаже на испитот (во натамошниот текст: праг 
на положеност).  

Скалите за претворање на бодовите во оценки за про-
ектните задачи се подготвуваат од државната матурска 
комисија за проектна задача. Проектната задача се оценува 
од соодветната училишна комисија така што подготовител-
ната фаза  и фазата на изработка се оценува од наставни-
кот-ментор, а фазата на презентација и одбрана од другите 
двајца членови на комисијата. Во оценката за проектната 
задача наставникот-ментор учествува со 50%.    

Член 39 
Кандидатот ја положил училишната матура ако по сите 

испити постигне резултат над прагот на положеност.  
Член  40 

Резултатите од испитите на училишната матура до 
нивното објавување се чуваат во тајност. 

Резултатите се објавуваат од училишната матурска коми-
сија најдоцна три дена по завршување на испитот по 
соодветниот предмет или по одбраната на проектната задача. 

Од училишната матурска комисија се објавуваат и 
вкупните резултати од  сите испити на училишната  матура.   

Член 41 
Кандидатот кој не ја положил училишната матура  

се известува  за постигнатиот успех по одделните дело-
ви од матурата.  

Писмените испити на кои кандидатот не добил преод-
на оценка  ги полага во наредниот испитен рок, при што 
кон пријавата за полагање кандидатот доставува потврда 
за положените испити од  претходниот испитен рок. 

Усните испити и презентацијата и одбраната на 
проектната задача по кои ученикот не добил преодна оцен-
ка може да ги полага повторно во истиот испитен рок. 

 
Член 42 

Кандидатот кој  ги нарушува правилата за полагање на 
испитот, може да биде опоменат  или отстранет од испит. 

Опомена изрекува тестаторот или претседателот на 
училишната предметна комисија, така што го опомену-
ва кандидатот и го запишува во записникот за полага-
ње матурски испит.  

Ако кандидатот  по двапати изречената опомена 
продолжува со нарушување на правилата за полагање 
на испити, тестаторот или претседателот на предметна-
та комисија го информира претседателот на училишната 
матурска комисија кој може да го отстрани од испитот. 

Кандидатот кој согласно став 3 на овој член ќе биде 
отстранет од испит, по тој  дел од училишната  матура 
не се оценува. 

Кандидатот кој смета дека е неправилно отстранет 
од испитот може да поднесе приговор до училишната 
матурска комисија.  

Член 43 
Кандидатот, доколку смета дека е направена гре-

шка во оценувањето на испитните задачи, во пресмету-
вањето на бројот на бодовите или во изведувањето на 
оценката, може да поднесе приговор на оценката од ис-
питот до училишната матурска комисија. 

Рокот за доставување приговор е најдоцна три дена 
по информирањето за резултатот од испитот.  

Приговорот се разгледува од страна на училишната 
предметна комисија во присуство на еден член од учи-
лишната матурска комисија.  

Ако од комисијата од став 3 на овој член се конста-
тира дека е направена грешка,  во тој случај утврдува 
нова оценка за што го информира кандидатот.      
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Член 44 
Кандидатот кој успешно ја положил училишната 

матура и сака да го подобри успехот од еден или пове-
ќе предмети, може во наредните  испитни рокови по-
вторно да полага и на истиот му се утврдува оценката 
што ја постигнал на повторното полагање.  

 
Член 45 

Од страна на претседателот на училишната матурска 
комисија до крајот на септември се доставува извештај до 
Бирото за развој на образованието за резултатите по 
испитите од училишната матура, изготвуван согласно 
упатствата утврдени од Бирото за развој на образованието.  

 
VII. ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНА МАТУРА 
ЗА КАНДИДАТИТЕ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ 
ПОТРЕБИ ВО ГИМНАЗИСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Член 46 

Државната матурска предметна комисија за канди-
датите со посебни образовни потреби го осмислува и 
прилагодува испитниот материјал за полагање на за-
должителниот дел од матурскиот испит во консултаци-
ја со Бирото за развој на образованието и Институтот 
за дефектологија. 

Училишната предметна комисија, го подготвува и 
осмислува начинот на прилагодување на интерните де-
лови од матурскиот испит во консултација со Бирото за 
развој на образованието. 

Прилагодувањето на  училишната матура за кандидати-
те со посебни образовни потреби мора да биде соодветно 
на нивното искуство  стекнато во наставниот процес. 

 
Член 47 

Испитот за кандидатите со посебни потреби може 
да трае најмногу за 50% подолго од времето предвиде-
но за испитот по соодветниот предмет. 

Државната матурска предметна комисија односно 
училишната матурска комисија може да предвидат и 
време за одмор на кандидатот (пауза). 

За кандидати од став 1 и од став 2 на овој член се 
обезбедува посебна просторија. Ако испрашувачот е 
надворешен член се обезбедува внатрешен член на ко-
мисија и тестатор на испитот. Тестаторот на испитот 
обезбедува да не се нарушува испитниот ред. 

 
Член 48 

За кандидатите со посебни образовни потреби може 
да се извршат следниве прилагодувања: 

- ослободување за полагање од дел од испитниот 
материјал; 

- техничко прилагодување на испитниот материјал; 
- полагање со помошник; 
- употреба на посебни помагала; 
- наместо писмен, спроведување устен испит и 

обратно; 
- прилагоден испит со употреба на Брајово писмо и/ 

или знаковен јазик; 
- прилагодена подготовка на изготвување на про-

ектната задача и нејзино оценување. 
 

Член 49 
Кандидатот со посебни образовни потреби може да 

се ослободи од полагање дел од испитниот материјал 
за кој не е можно да се прилагоди. 

 
Член 50 

За кандидатот со телесен инвалидитет или мулти-
хендикеп, доколку е потребно, се обезбедува читач и 
запишувач на одговорите (помошник). 

Помошник не може да биде негов наставник или 
негов роднина. 

Помошник може да биде еден од членовите на ис-
питната комисија.  

Член 51 
Кандидатот со посебни образовни потреби може да 

користи компјутер. 

Кандидатот не може да има пристап до било какви 
програми кои би му овозможиле полесно да го положи 
испитот. Една копија од одговорите на кандидатот се 
чува на дискета, а една копија се печати, а потоа пре-
тседателот на испитната комисија одговорите на кан-
дидатот ги брише од компјутерот. 

 
Член 52 

За кандидат со посебни образовни потреби усниот 
дел од испитот може да се замени со писмен.  

Кандидатот со тешки пречки во говорот, може да се 
ослободи од усниот дел од испитот, или истиот да го 
полага со асистирање на интерпретатор. 

 
Член 53 

Кандидатот со оштетен слух може да се ослободи 
од усниот  дел од испитот, или истиот да се спроведе 
со помош на интерпретататор на знаковен јазик. 

На кандидатот со  оштетен вид треба да му се обез-
беди во текот на испитот да користи видно (слабовиди 
ученици) и Брајово писмо (слепи ученици).  

 
Член 54 

Презентацијата и одбраната на проектната задача 
треба да се прилагодат така да кандидатот може да ги 
покаже своите знаења и способности.  

 
Член 55 

На кандидатот со посебни образовни потреби може 
да се прилагодува оценувањето соодветно на прилаго-
дувањето на испитниот материјал. 

Заради поголема објективност текот на испитот може 
соодветно да се евидентира и со дополнителен записник. 

 
VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 56 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија". 

 
      Бр. 11-3241/1                                   Министер, 
6 јуни 2006 година                    д-р Азиз Положани, с.р. 

    Скопје 
__________ 

1115. 
Врз основа на член 38 став 3 од Законот за средното 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/94, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 40/2003, 42/03, 
67/04, 55/05, 113/05 и 35/06), министерот за образова-
ние и наука донесе 

      
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО И ОЦЕНУВАЊЕ-
ТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ИС-
ПИТИТЕ ВО ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО ЧЕТИРИ-
ГОДИШНОТО СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот и постапките 
на полагањето и  оценувањето на резултатите на учени-
ците на испитите во  завршниот испит во четиригодиш-
ното средно стручно образование.   

Член 2 
Завршниот испит во четиригодишното средно 

стручно образование (во натамошниот текст: завршен 
испит) е испит со кој ученикот (во натамошниот текст: 
кандидатот) го завршува четиригодишното средно струч-
но образование. 

 Завршен испит може да полага редовен или вонре-
ден ученик кој ја завршил последната година на сред-
ното стручно образование. 

Завршен испит може да полага и ученик кој завр-
шил четиригодишно средно образование во странство 
и се здобил со нострифицирана диплома. 
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Член 3 
Кандидатите со посебни образовни потреби кои 

следат настава  во средното стручно образование пола-
гаат прилагоден завршен испит согласно овој правил-
ник што им овозможува полесно да ги искажат своите 
знаења и способности. 

 
Член 4 

Завршниот испит се полага согласно утврдената 
структура и начин во Концепцијата за матура и за завр-
шен испит во јавното средно образование во Република 
Македонија (во натамошниот текст: Концепција). 

 
Член 5 

Завршниот испит во четиригодишното средно 
стручно образование се состои од:  

Задолжителен дел  – еден наставен предмет;  
Изборен дел – еден наставен предмет кој кандида-

тот го избира од стручните предмети;  
Проектна  задача од еден наставен предмет или од 

една образовна област.  
 

Член 6 
Проверувањето на знаењата и способностите на 

кандидатите и оценувањето во задолжителниот дел и  
во изборниот дел се врши интерно од соодветни учи-
лишни предметни комисии, а за проектната задача се 
врши од  соодветна комисија за проектна задача. 

 
Член 7 

Во спроведувањето на училишната матура учеству-
ваат и тестатори согласно одредбите од овој правилник. 

 
II.  СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ 
 

Член 8 
Завршниот испит се изведува  во два испитни рока, 

и тоа: јуни и  август. 
Сите испити од завршниот испит кандидатот ги по-

лага во јуни.  
Кандидатот со посебни образовни потреби може да 

полага дел од испитите во јуни, а другиот дел во август. 
   

Член 9 
Писмениот дел од задолжителниот испит се спроведу-

ва во термини утврдени согласно Календарот за организа-
ција  на учебната година во јавните средни училишта. 

Усмениот дел од задолжителниот испит и испитите 
од изборниот дел се спроведуваат во термини утврдени 
од училишната матурска комисија на предлог на соод-
ветните училишни предметни комисии. 

Термините за проверка и оценување на проектните 
задачи ги утврдува училишната матурска комисија на 
предлог на соодветните училишни комисии за проект-
ни задачи. 

 
Член 10 

Термините за полагање на деловите од завршниот 
испит се објавуваат на училишната огласна табла нај-
доцна една седмица пред почетокот на полагањето на 
завршниот испит. 

 
Член 11 

Кандидатот во еден ден може да полага најмногу 
еден  испит. 

Испитите од завршниот испит може да се изведува-
ат и во сабота. 

 
III. ПРИЈАВУВАЊЕ  НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ 
 

Член 12 
Кандидатот се пријавува за полагање на завршен 

испит со поднесување на пријава во училиштето каде 
што е запишан, најдоцна до 60 дена пред почетокот на 
јунскиот испитен рок и најдоцна до 45 дена  пред поче-
токот на августовскиот испитен рок.  

Член 13 
Вонредниот кандидат се пријавува во она училиште 

кое изведува наставна програма по која претходно се 
образувал. 

Вонредните кандидати се пријавуваат согласно ро-
ковите за пријавување од член 12 на овој правилник. 

Член 14 
Кандидатот кон пријавата приложува свидетелство 

за завршена прва, втора, трета и четврта година на 
образованието како  доказ за исполнување на условите 
за полагање на завршен испит,  најдоцна три дена пред 
започнувањето на испитниот рок. 

Кандидатите кои полагаат прилагоден завршен ис-
пит со пријавата приложуваат и наод и мислење од со-
одветна установа  заради полагање на завршен испит 
прилагоден на нивните потреби. 

Ако кандидатот во рокот од став 1 на овој член не 
приложи докази за исполнување на условите за полага-
ње на завршен испит, или од доказите произлезе дека 
не ги исполнува пропишаните услови неможе да го  по-
лага завршниот испит. 

  
Член 15 

Ако кандидатот од оправдани причини согласно 
овој правилник не го пријавил навреме испитот, го пре-
кинал полагањето или не може да полага завршен ис-
пит, училишната матурска комисија врз основа на пис-
мените докази може да му овозможи во истиот испитен 
рок да полага или да го продолжи полагањето на испитот. 

Случаите од став 1 од овој член не се однесуваат на 
писмениот дел од задолжителниот дел. 

 
Член 16 

Оправдани причини за ненавремено пријавување за 
полагање завршен испит може да бидат:  

- кандидатот во тековната година се школувал во 
странство (доказ - нострифицирано свидетелство за за-
вршена четврта година); 

- во времето на пријавување кандидатот бил болен 
(доказ - потврда од соодветна установа); 

- пријавата била испратена по пошта и задоцнила 
или е изгубена (доказ - потврда за испратена препора-
чана пратка); 

- заради дисциплинска мерка кандидатот е отстра-
нет од училиште каде навреме се пријавил (доказ - при-
јава доставена од училиштето од каде е отстранет или 
потврда дека се пријавил); 

- други причини со соодветни докази за кои коми-
сијата ќе утврди дека се оправдани. 

Оправдани причини за непријавување, неучество 
или прекинување на испит или завршен испит се: 

- болест или лекување; 
- вонредни околности: природни несреќи, несреќен 

случај на кандидатот или член во потесното семејство, 
сообраќајна несреќа со потешки последици, влошува-
ње на здравствената состојба меѓу испитите и др.; 

- други оправдани причини (меѓународни натпрева-
ри, конкурси, јавни настапи во странство и слично). 

Доколку причините за непријавување, неучество 
или прекинување на испитот или завршниот испит се 
оправдани, комисијата му дозволува на кандидатот по-
лагање на усниот дел од испитот, како и презентација и 
одбрана на проектната задача во истиот  испитен рок.  

 
IV.  ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ 

 
Член 17 

Државните предметни матурски комисии за секоја 
учебна година, за писмениот дел од задолжителниот 
испит подготвуваат испитни задачи доволно за најмал-
ку два испитни комплети.  
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Претседателите на државните предметни комисии, 
од испитните задачи, подготвуваат два испитни комп-
лети во кои се содржи и тестот. Испитните комплети 
по соодветните предмети  претседателите на државни-
те предметни комисии ги доставуваат до Бирото за раз-
вој на образованието. 

Бирото за развој на образованието  доставува еден 
примерок во печатена форма од еден тест, упатство за 
оценување и скала за претворање на бодовите во оцен-
ки до претседателот на училиштата матурска комисија 
три дена пред започнувањето на испитот. 

Училишните предметна комисија подготвуваат по 
два испитни комплети за изборните испити врз основа 
на испитните програми по соодветните предмети. Пре-
тседателот на училишната предметна комисија испит-
ните комплети ги доставува до претседателот на учи-
лишната матурска комисија, три дена пред започнува-
њето на испитот. Еден испитен комплет за интерниот 
испит се состои од тест, упатство за оценување и скали 
за претворање на бодовите во оценки.  

Претседателот на училишната матурска комисија се 
грижи за множење и за заштита на тајноста на  испит-
ните комплети во потребниот број примероци. 

Претседателот на училишната матурска комисија го 
предава испитниот материјал на соодветните училиш-
ни предметни  комисии односно на тестаторите еден 
час пред почетокот на испитот.   

 
Член 18 

Завршниот испит кандидатот го полага во училиштето 
во кое ја завршил последната година на образованието. 

 
Член 19 

Кандидатот најдоцна еден месец пред почнувањето 
на јунскиот испитен рок се запознава со постапките за 
спроведување на испитите.  

Претседателот на училишната матурска комисија се 
грижи за правилно и навремено информирање на кан-
дидатите. 

Член 20 
Писмениот дел од задолжителниот  испит  кандида-

тите го полагаат на ист датум и во исто време во сите 
училишта во државата. 

Термините за полагање на усните испити, изборни-
от дел и одбраната на проектната задача се определени 
од страна на училишната матурска комисија  во соглас-
ност со Календарот за организација  на учебната годи-
на во јавните средни училишта и насоките дадени во 
испитните програми. 

Времетраењето на секој испит е утврдено со испит-
ната програма. 

За текот на испитите се води записник.  
 

Член 21 
Наставниот предмет кој се полага во рамките на за-

вршниот испит е целина. Сите делови од завршниот 
испит и од испитот по еден предмет, кандидатот ги 
пријавува и полага во јунскиот испитен рок. 

Кандидатот полага завршен испит во истата учебна 
година во училиштето во кое е запишан и  завршил че-
тврта година од средното образование. 

Кандидатот  кој ја завршил четвртата година, од-
носно не положил завршен испит може да полага завр-
шен испит во наредните учебни години во училиштето 
каде ја завршил четвртата година.  

   
Член 22 

Кандидатите ги полагаат испитите на датум и во вре-
ме, определени со распоредот за термините за испити. 

Во исклучителни случаи на спреченост на започну-
вање на испитот во определеното време, училишната 
матурска комисија може да го одложи започнувањето 
на испитот најмногу до триесет минути и за тоа се из-
вестува Бирото за развој на образованието.   

Во случај на непредвидени околности пред започ-
нувањето на испитот, на предлог на Бирото за развој на 
образованието одлучува Државниот матурски одбор за 
започнување на писмениот испит од задолжителниот 
дел со задоцнување поголемо од триесет минути од од-
напред определеното време.  

Во случаите од став 2 и од став 3 на овој член теста-
торот се грижи кандидатите да не ја напуштат просто-
ријата во која се распоредени. 

 
Член 23 

Од училишната матурска комисија, за писмениот 
дел од задолжителниот предмет и за изборните предме-
ти, најдоцна една седмица пред испитот се прави рас-
поред на кандидатите по простории. Распоредувањето 
на кандидатите по простории се прави по азбучен ред 
од сите кандидати коишто полагаат училишна матура.  

Списоците за распоредот на кандидатите по просто-
рии се објавуваат од училишната матурска комисија на 
училишната огласна табла или на друго видливо место 
достапно за кандидатите.  

Податоците за распоредот на кандидатите по про-
стории до нивното објавување на огласна табла се чу-
ваат во тајност. 

Кандидатите треба да бидат пред просторијата во 
која се полага испитот најмалку дваесет минути пред 
започнувањето на испитот. 

Кандидатот кој задоцнил на испит повеќе од петнаесет 
минути од почнувањето на испитот од неоправдани 
причини, неможе да го полага испитот во тој испитен рок. 

Просториите во кои се полага испитот треба да бидат 
подготвени за полагање најмалку дванаесет часа пред 
започнувањето на испитот. Од просториите треба да бидат 
отстранети сите наставни средства и учебни помагала. 

За секој кандидат се обезбедува клупа и стол. Ра-
стојанието меѓу двајца кандидати не треба да биде по-
мало од 1,5 метри. Сите клупи треба да бидат завртени 
во иста насока.  

Училишната матурска комисија, најдоцна една сед-
мица пред испитот прави распоред на тестаторите по 
простории и за секоја просторија одредува по еден на-
ставник за секоја просторија во која има петнаесет кан-
дидати. Доколку просториите се поголеми се определу-
ва еден тестатор за секои петнаесет кандидати.   

Просториите во кои се полага испитот треба да би-
дат доволно пространи, светли и прегледни. Учили-
штето треба да обезбеди дежурни лица за ходниците и 
сите други простории во училиштето. 

Кандидатот со себе има документ за идентификаци-
ја со фотографија.  

Кандидатите со себе треба да носат прибор за пи-
шување (пенкало кое пишува сино) и други средства 
кои се предвидени со испитната програма за соодвет-
ниот предмет. 

Доколку кандидатите внесат во испитната просто-
рија лични предмети, треба да ги остават на однапред 
определено место во просторијата. 

  
Член 24 

Тестаторот го отвора запечатениот испитен матери-
јал пред кандидатите. 

Кандидатите треба да ги слушаат насоките на теста-
торот, да работат самостојно, да не се договараат и вр-
тат. Секое отстапување од наведеното значи нарушува-
ње на испитниот ред. 

Освен кандидатите и тестаторите, на испитот може да 
присуствуваат и други лица кои имаат писмена дозвола од 
Бирото за развој на образованието, од Државниот матурски 
одбор или од Државниот просветен инспекторат.  

Лицата од став 3 на овој член може да го следат це-
лиот тек на испитот или дел од испитот. 
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За време на испитот кандидат може да ја напушти про-
сторијата но не повеќе од пет минути, заедно со еден од 
наставниците дежурни во ходник. Просторијата не може да 
ја напушти повеќе од еден кандидат во исто време. 

Првите триесет минути од почетокот на испитот и 
последните петнаесет минути при крајот на испитот на 
кандидатот неможе да ја напушти просторијата. 

Кандидатот може во секое време да го заврши ис-
питот и после предавањето на испитниот материјал на 
тестаторот може да ја напушти просторијата.   

Испитот завршува точно во предвиденото време, 
согласно времетраењето на испитот. По завршувањето 
на испитот, тестаторот ги проверува, пакува и предава 
испитните материјали согласно добиените насоки. 

Тестаторот подготвува извештај за целиот тек на 
испитот и  пополнува соодветни формулари. 

 
Член 25 

Спроведувањето на усмениот дел од испитите е во 
согласност со насоките во испитните програми. 

За текот на усниот испит се води записник. 
 

Член 26 
Темите за проектната задача може да ги предложи  

кандидатот во консултација со соодветниот наставник 
или наставници по соодветниот предмет или област.  

 Проектната задача кандидатот ја подготвува само-
стојно воден од наставник - ментор.  

Член 27 
Роковите за проектна задача се: 
- на крајот од трета година до крајот на месец мај 

кандидатот определува наставен предмет или област  
по кој ќе изготвува проектна задача; 

- најдоцна до крајот на октомври во учебната година во 
која полага завршен испит кандидатот избира тема за 
проектна задача, со право да избере тема до крајот на 
ноември доколку предметот ги изучува во четврта година; 

- најдоцна до крајот на март во учебната година во 
која се полага завршниот испит, кандидатот предава 
три примероци од пишаниот дел и еден примерок од 
изработениот продукт од подготвената проектна задача 
до училишната матурска комисија. 

 
Член 28 

Презентацијата и одбраната на проектната задача, 
се врши пред соодветната комисија. За еден кандидат 
времетраењето на презентацијата и одбраната на про-
ектната задача е максимум дваесет минути.  

 
V.  КОМИСИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ 

ИСПИТ 
 

Член 29 
Државните матурски предметни комисии формира-

ни од директорот на Бирото за развој на образованието 
се составени од претседател и најмалку два члена. Пре-
тседателот, по правило, е наставник од универзитетите 
во Република Македонија, едниот од членовите е со-
ветник во Бирото за развој на образованието, а другите 
членови се од редот на стручни лица од соодветниот 
наставен предмет. 

Државна матурска предметна комисија се формира 
за секој од испитите во задолжителниот дел и изборни-
от дел од завршниот испит. 

За проектната задача се формира државна матурска 
комисија за проектна задача составена од претседател и 
најмалку два члена од редот на соодветни стручни лица. 

 
Член 30 

Државната матурска предметна комисија за задол-
жителниот испит:  

- изготвува  испитна програма за соодветниот предмет; 
- предлага измени и дополнување на  испитната 

програма;   
- изготвува испитни задачи со упатства за нивно 

оценување; 
- учествува во усовршувањето на наставниот кадар 

и другите стручни работници во функција на матурски-
от испит; 

- изготвува  анализи за резултатите од  матурата по 
соодветен наставен предмет; и 

- врши други работи по барање на Државниот ма-
турски одбор и Бирото за развој на образованието.   

Државната матурска предметна комисија за делови-
те од испитите кои се полагаат интерно односно за ис-
питите кои се полагаат интерно:  

- изготвува испитна програма по соодветниот предмет; 
- предлага измени и дополнување на  испитната 

програма;   
- учествува во усовршувањето на наставниот кадар 

и другите стручни работници во функција на матурски-
от испит; и 

- врши други работи по барање на Државниот ма-
турски одбор и Бирото за развој на образованието.  

Државната матурска комисија за проектна задача 
подготвува насоки за подготовка на проектните задачи 
и оценување на проектните задачи. 

 
Член 31 

Училишната матурска комисија е составена од: пре-
тседател, заменик на претседателот, секретар и двајца 
членови. Претседател на училишната матурска комиси-
ја, по правило, е директорот на училиштето. 

Заменикот на претседателот, секретарот и членовите на 
училишната матурска комисија, се именуваат од директо-
рот по предлог на наставничкиот совет  на училиштето, на 
почетокот на учебната година за периодот од 1 октомври 
до 30 септември наредната учебна година. Составот на 
училишната матурска комисија се објавува најдоцна до 
крајот на септември во тековната учебна година.   

Административно - организациските работи на учи-
лишната матурска комисија ги извршува секретарот. 

Во училиштата каде постојат паралелки од гимназиско 
образование и средно стручно образование, како и во 
училиштата лоцирани во различни објекти на различни 
локации, бројот на членови на училишната матурска 
комисија по потреба може да се зголеми за уште два члена. 

 
Член 32 

Училишната матурска комисија: 
- соработува со Бирото за развој на образование во 

врска со подготовка и организирање  на  спроведување 
на завршниот испит; 

- го подготвува полагањето на завршниот испит во 
училиштето, согласно  овој правилник; 

- го умножува испитниот материјал и се грижи за 
тајноста на испитните материјали; 

- определува училишни предметни комисии по де-
ловите од испитите и за испитите коишто се полагаат и 
оценуваат интерно, како и за проектните задачи; 

- определува тестатори за писмените испити и рас-
поред на тестаторите по простории; 

- ги потврдува проектните задачи на кандидатите и 
ги потврдува или определува наставниците-ментори; 

- го организира полагањето на завршниот испит во 
училиштето и ги обезбедува условите за спроведување; 

- ги прифаќа пријавите на кандидатите за полагање 
завршен испит; 

- ги евидентира пријавите на кандидатите кои пола-
гаат прилагоден завршен испит; 

- за кандидатите кои полагаат прилагоден завршен 
се грижи да обезбеди посебни услови за полагање на 
испитите, соодветно на потребите на секој кандидат; 
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- прави распоред (список) на кандидатите по про-
стори; 

- ги определува термините за усмениот дел од за-
должителниот дел од испитот и за изборниот дел од ис-
питот; 

-  го објавува распоредот за сите испити; 
- одлучува за приговорите на кандидатите; 
- одлучува за кандидатите кои го нарушиле испит-

ниот ред; 
- подготвува извештаи за резултатите од испитите; 
- одлучува за оправданоста на задоцнетите пријави 

за испитот; 
- за кандидатот кој не учествувал на усмениот дел од 

задолжителниот дел од испитот односно на изборниот дел 
од испитот, одлучува за понатамошната постапка; 

-   извршува други задачи доделени од Државниот 
матурски одбор или Бирото за развој на образованието. 

 
Член 33 

Училишната предметна комисија по правило е со-
ставена од претседател и двајца членови. 

Претседателот и членовите на училишните пред-
метни комисии се именувани од директорот по предлог 
на наставничкиот совет, за време од една учебна годи-
на година. 

Во училишните предметни комисии, најмалку еден 
член е наставник по соодветниот предмет, а доколку 
тоа не е може да се обезбеди, член на комисијата може 
да биде и наставник од друго училиште кој  ги испол-
нува условите за наставник по тој  предмет. 

Од училишните предметни  комисии за усмениот 
дел од задолжителниот испит или за изборниот дел од 
испитот се составува испитен материјал, упатство за 
оценување и критериумите за оценување според испит-
ната програма по соодветниот наставен предмет.   

 
Член 34 

Училишната предметна комисија: 
- подготвува испитен материјал по соодветниот из-

борен испит (испитни прашања, упатство за оценување 
и скали за претворање на бодовите во оценки); 

- го спроведува  усниот дел од испитот односно од-
браната на проектната задача; 

 - ги прегледува и оценува одговорите на кандида-
тите од изборниот испит, односно од писмениот дел од 
задолжителниот испит; 

- изготвува список со резултатите на кандидатите и 
го доставува до претседателот на училишната матурска 
комисија; 

-  извршува други задачи во врска со испитот или 
делови од испитот по соодветниот предмет. 

По потреба за еден предмет во училиштето може да 
се формираат повеќе предметни комисии. 

 
Член 35 

Комисијата за проектната задача ја сочинуваат: на-
ставникот - ментор  и двајца наставници по соодветни-
от или сроден наставен предмет односно област.   

Претседател на   комисијата за проектна задача не 
може да биде наставникот-ментор. Претседателот на 
комисијата се грижи за правилно  изведување на испи-
тот и води записник.  

  
Член 36 

Тестирањето по испитот го спроведува тестатор 
согласно со одредбите на овој правилник. Тестаторите 
се определуваат од страна на претседателот на учи-
лишната матурска комисија, од редот на наставниците 
во училиштето.   

Тестаторот не може да биде наставник по предме-
тот по кој се врши тестирањето.  

VI. ОЦЕНУВАЊЕ 
 

Член 37 
Оценувањето на знаењата и способностите се врши 

со бодови кои потоа се претвораат во оценки од еден 
(1) до пет (5). 

Сите оценки се преодни, освен оценката еден (1). 
Одредбите од ставовите 1 и 2 во овој член не се од-

несуваат на усмениот дел од задолжителниот испит. 
Овој дел се оценува со "положил" односно "не поло-
жил" и има елиминаторен карактер.  

 
Член 38 

Скалите за претворање на бодовите во оценки за за-
должителниот испит  ги подготвува државната матурска 
предметна комисија пред спроведувањето на испитот.  

Скалите за претворање на бодовите во оценки за из-
борниот дел се подготвуваат од соодветните училишни 
предметни комисии пред спроведувањето на испитот.  

Со скалите се одредува минималниот број бодови 
за преодна оценка и распонот на бодови за секоја од 
преодните оценки од два (2) до пет (5).  

Минимумот за преодна оценка ги опфаќа најнеоп-
ходните знаења и способности коишто кандидатот тре-
ба да ги покаже на испитот (во натамошниот текст: 
праг на положеност).  

Скалите за претворање на бодовите во оценки за про-
ектните задачи се подготвуваат од државната матурска 
комисија за проектна задача. Проектната задача се 
оценува од соодветната училишна комисија така што под-
готовителната фаза  и фазата на изработка се оценува од 
наставникот-ментор, а фазата на презентација и одбрана 
од другите двајца членови на комисијата. Во оценката за 
проектната задача наставникот-ментор учествува со 50%. 

   
Член 39 

Кандидатот го положил завршниот испит ако по си-
те испити постигне резултат над прагот на положеност. 

 
Член  40 

Резултатите од испитите на завршниот испит до 
нивното објавување се чуваат во тајност. 

Резултатите се објавуваат од училишната матурска 
комисија најдоцна три дена по завршување на испитот 
по соодветниот предмет или по одбраната на проектна-
та задача. 

Од училишната матурска комисија се објавуваат и 
вкупните резултати од  сите испити на завршниот испит.  

 
Член 41 

Кандидатот кој не го положил завршниот испит  се 
известува  за постигнатиот успех по одделните делови.  

Писмените испити на кои кандидатот не добил преодна 
оценка  ги полага во наредниот испитен рок, при што кон 
пријавата за полагање кандидатот доставува потврда за 
положените испити од  претходниот испитен рок. 

Усните испити и презентацијата и одбраната на 
проектната задача по кои кандидатот не добил преодна 
оценка може да ги полага повторно во истиот испитен рок. 

 
Член 42 

Кандидатот кој  ги нарушува правилата за полагање на 
испитот, може да биде опоменат  или отстранет од испит. 

Опомена изрекува тестаторот или претседателот на 
училишната предметна комисија, така што го опомену-
ва кандидатот и го запишува во записникот за полага-
ње матурски испит.  

Ако кандидатот  по двапати изречената опомена 
продолжува со нарушување на правилата за полагање 
на испити, тестаторот или претседателот на предметна-
та комисија го информира претседателот на училишна-
та матурска комисија кој може да го отстрани од испитот. 
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Кандидатот кој согласно став 2 на овој член ќе биде 
отстранет од испит, по тој  дел од завршниот испит не 
се оценува. 

Кандидатот кој смета дека неоправдано е отстранет 
од испитот може да поднесе приговор до училишната 
матурска комисија. 

 
Член 43 

Кандидатот, доколку смета дека е направена гре-
шка во оценувањето на испитните задачи, во пресмету-
вањето на бројот на бодовите или во изведувањето на 
оценката, може да достави приговор на оценката од ис-
питот до училишната матурска комисија.  

Рокот за доставување приговор е најдоцна три дена 
по информирањето за резултатот од испитот.  

Приговорот се разгледува од страна на училишната 
предметна комисија во присуство на еден член од учи-
лишната матурска комисија.  

Ако од комисијата од став 3 на овој член се конста-
тира дека е направена грешка,  во тој случај утврдува 
нова оценка за што го информира кандидатот.      

         
Член 44 

Кандидатот кој успешно го положил завршниот ис-
пит и сака да го подобри успехот од еден или повеќе 
предмети, може во наредните  испитни рокови повтор-
но да полага и на истиот му се утврдува оценка што ја 
постигнал на повторното полагање.  

 
Член 45 

Од страна на претседателот на училишната матурска 
комисија до крајот на септември се доставува извештај до 
Бирото за развој на образованието за резултатите по 
испитите од завршниот испит, изготвуван согласно 
упатствата утврдени од Бирото за развој на образованието.  

 
VII. ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ 
ЗА КАНДИДАТИТЕ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ 
ПОТРЕБИ ВО ЧЕТИРИГОДИШНОТО СРЕДНО 

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Член 46 
Државната предметна комисија за кандидатите со 

посебни образовни потреби го осмислува и прилагоду-
ва испитниот материјал за полагање на задолжителни-
от дел од завршниот испит во консултација со Бирото за 
развој на образованието и Институтот за дефектологија. 

Училишната предметна комисија, го подготвува и 
осмислува начинот на прилагодување на интерните де-
лови од завршниот испит во консултација со Бирото за 
развој на образованието. 

Прилагодувањето на  завршниот испит за кандидатите 
со посебни образовни потреби мора да биде соодветно на 
нивното искуство  стекнато во наставниот процес. 

 
Член 47 

Испитот за учениците со посебни потреби може да 
трае најмногу за 50% подолго од времето предвидено 
за испитот по соодветниот предмет. 

Државната предметна комисија односно училишна-
та матурска комисија може да предвидат и време за од-
мор на кандидатот (пауза). 

За кандидати од став 1 и од став 2 на овој член се 
обезбедува посебна просторија. Ако испрашувачот е 
надворешен член се обезбедува внатрешен член на ко-
мисија и тестатор на испитот. Тестаторот на испитот 
обезбедува да не се нарушува испитниот ред. 

 
Член 48 

За кандидатите со посебни образовни потреби може 
да се извршат следниве прилагодувања: 

- ослободување за полагање од дел од испитниот 
материјал; 

- техничко прилагодување на испитниот материјал; 

- полагање со помошник; 
- употреба на посебни помагала; 
- наместо писмен, спроведување устен испит и 

обратно; 
- прилагоден испит со употреба на Брајово писмо и/ 

или знаковен јазик; 
- прилагодена подготовка на изготвување на про-

ектната задача и нејзино оценување. 
 

Член 49 
Кандидатот со посебни образовни потреби може да 

се ослободи од полагање дел од испитниот материјал 
кој не е можно да се прилагоди. 

 
Член 50 

За кандидатот со телесен инвалидитет или мулти-
хендикеп, доколку е потребно, се обезбедува читач и 
запишувач на одговорите (помошник). 

Помошник не може да биде негов наставник или 
негов роднина. 

Помошник може да биде еден од членовите на ис-
питната комисија. 

 
Член 51 

Кандидатот со посебни образовни потреби може да 
користи компјутер. 

Кандидатот не може да има пристап до било какви 
програми кои би му овозможиле полесно да го положи 
испитот. Една копија од одговорите на кандидатот се 
чува на дискета, а една копија се печати, а потоа пре-
тседателот на испитната комисија одговорите на кан-
дидатот ги брише од компјутерот. 

 
Член 52 

За кандидат со посебни образовни потреби усниот 
дел од испитот може да се замени со писмен.  

Кандидатот со тешки пречки во говорот, може да се 
ослободи од усниот дел од испитот, или истиот да го 
полага со асистирање на интерпретатор. 

 
Член 53 

Кандидатот со оштетен слух може да се ослободи 
од усниот  дел од испитот, или истиот да се спроведе 
со помош на интерпретататор на знаковен јазик. 

На кандидатот со  оштетен вид треба да му се обез-
беди во текот на испитот да користи видно (слабовиди 
ученици) и Брајово писмо (слепи ученици).  

 
Член 54 

Презентацијата и одбраната на проектната задача 
треба да се прилагодат така да кандидатот може да ги 
покаже своите знаења и способности.  

 
Член 55 

На кандидатот со посебни образовни потреби може 
да се  прилагодува оценувањето соодветно на прилаго-
дувањето на испитниот материјал. 

Заради поголема објективност текот на испитот мо-
же соодветно да се евидентира и со дополнителен за-
писник. 

 
VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 56 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија". 

 
      Бр. 11-3242/1                                   Министер, 
6 јуни 2006 година                    д-р Азиз Положани, с.р. 

    Скопје 
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