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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4021. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ 
МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗ-
ВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА 
ЗАЕМ ЗА  ПРВ ПРОГРАМСКИ ЗАЕМ ЗА РАЗВОЈНИ  

ПОЛИТИКИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ 
 
Се прогласува Законот за задолжување на Републи-

ка Македонија кај Меѓународната банка за обнова и 
развој - Светската банка по договорот за заем за  прв 
програмски заем за развојни политики за конкурент-
ност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 28 декември 2012 година. 

 
      Бр. 07-5335/1                                Претседател 
28 декември 2012 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНО-
ВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГО-
ВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА  ПРВ ПРОГРАМСКИ ЗАЕМ 
ЗА РАЗВОЈНИ ПОЛИТИКИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ 

 
Член 1 

Република Македонија се задолжува кај Меѓуна-
родната банка за обнова и развој - Светската банка со 
заем во износ од 38.700.000 евра, наменет за реализа-
ција на Првиот програмски заем за развојни политики 
за конкурентност.  

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем за 
Првиот програмски заем за развојни политики за кон-
курентност, кој ќе се склучи меѓу Република Македо-
нија и Меѓународната банка за обнова и развој - Свет-
ската банка. 

Во име на Република Македонија Договорот за заем 
од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за 
финансии или од него овластено лице. 

 
Член 3 

Рокот за отплата на заемот од членот 1 од овој за-
кон е 18 години, со вклучен грејс период од пет годи-
ни.  
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ка Македонија.................................... 48 
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Каматната стапка е шестмесечен ЕУРИБОР со ва-

ријабилен распон. 
На денот на повлекувањето на средствата од заемот 

Република Македонија ќе и плати на Меѓународната 
банка за обнова и развој - Светската банка еднократна 
провизија во износ од 0,25% од износот на заемот.  

Заемот ќе се отплаќа на 26 полугодишни рати, на 
секој 1 февруари и 1 август во годината. Од 1 февруари 
2018 година до 1 февруари 2030 година ќе се отплатат 
25 полугодишни рати секоја во износ од 3,85% од из-
носот на заемот, додека на 1 август 2030 година ќе се 
отплати последната рата во износ од 3,75% од износот 
на заемот. 

 
Член 4 

Корисник на средствата од заемот од членот 1 од 
овој закон е Министерството за финансии. 

 
Член 5 

Република Македонија заемот од членот 1 од овој 
закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македо-
нија. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 
 

LIGJ 
PËR HUAMARRJE TË REPUBLIKES SË MAQEDO-
NISE TE BANKA NDERKOMBETARE PËR RIN-
DERTIM DHE ZHVILLIM-BANKA BOTERORE SI-
PAS MARREVESHJES PËR HUA PËR HUAN E PA-
RË PROGRAMORE PËR POLITIKA ZHVILLIMORE  

PËR KONKURRENCË 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonise merr hua te Banka Nderkom-

betare për Rindertim dhe Zhvillim-Banka Boterore në shu-
me prej 38 700 000 euro, të dedikuar për realizimin e Huas 
së pare programore për politika zhvillimore për konkurren-
ce. 

 
Neni 2 

Kushtet dhe menyra e shfrytezimit të huas nga neni 1 i 
ketij ligji, percaktohen me Marreveshje për hua për Huan e 
pare programore për politika zhvillimore për konkurrence, 
që do të lidhet ndermjet Republikes së Maqedonise dhe 
Bankes Nderkombetare për Rindertim dhe Zhvillim-Ban-
kes Boterore. 

Në emer të Republikes së Maqedonise Marreveshjen 
për hua nga paragrafi 1 i ketij neni, do ta nenshkruaje mini-
stri i Financave apo personi i autorizuar prej tij. 

 
Neni 3 

Afati i pageses së huas nga neni 1 i ketij ligji eshte 18 
vjet, me grejs periudhe të perfshire prej pese vitesh. 

Shkalla e kamates eshte EURIBOR gjashtemujor me 
shtrirje variabile. 

Në diten e terheqjes së mjeteve të huas, Republika e 
Maqedonise do t’i paguaje Bankes Nderkombetare për Rin-
dertim dhe Zhvillim-Bankes Boterore provizion të njehers-
hem në shume prej 0,25% nga shuma e huas. 
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Huaja do të paguhet në 26 keste gjysmevjetore, në çdo 
1 shkurt dhe 1 gusht të vitit. Nga 1 shkurti 2018 deri më 1 
shkurt 2030 do të paguhen 25 keste gjysmevjetore, secili 
në shume prej 3,85% nga shuma e huas, ndersa më 1 gusht 
2030 do të paguhet kesti i fundit në shume prej 3,75% nga 
shuma e huas. 

 
Neni 4 

Shfrytezues i mjeteve të huas nga neni 1 i ketij ligji 
eshte Ministria e Financave. 

 
Neni 5 

Republika e Maqedonise huan nga neni 1 i ketij ligji do 
ta paguaje nga Buxheti i Republikes së Maqedonise. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në “Gazeten Zyr-
tare të Republikes së Maqedonise". 

__________ 
4022. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
Се прогласува Законот за извршување на Буџетот 

на Република Македонија за 2013 година, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 декември 2012 година. 
 

      Бр. 07-5336/1                                Претседател 
28 декември 2012 година    на Република Македонија,                       
            Скопје                                     Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(во натамошниот текст: Буџетoт) се извршува според 
одредбите на овој закон. 

Член 2 
Буџетските корисници и единките корисници се 

должни утврдените средства во Буџетот да ги користат 
наменски, рационално, економично и ефикасно. 

 
2. ИЗВРШУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ 

 
Член 3 

Буџетските корисници кои во својот состав имаат 
единки корисници се должни да го контролираат на-
менското и законитото користење на средствата со кои 
располагаат единките корисници. 

 
Член 4 

Буџетските корисници и единките корисници не 
смеат да преземаат обврски или да направат расходи 
над лимитот на одобрените средства со Буџетот.  

 
Член 5 

Техниката на наплата на приходите, извршувањето 
на расходите и управувањето со ликвидноста се врши 
во согласност со актите пропишани од министерот за 
финансии. 

 
Член 6 

Буџетските корисници од централната власт можат 
да ги користат средствата само доколку во рок од 25 
дена од денот на донесувањето на Буџетот до Трезорот 
при Министерството за финансии ќе достават годишен 
финансиски план по квартали, за користење на средс-
твата по сметки, програми, потпрограми и ставки.  

Буџетските корисници од централната власт кои во 
својот состав имаат единки корисници се должни до 
секоја единка корисник, во рок од пет дена од денот на 
донесувањето на Буџетот, да достават извадок од го-
дишниот финансиски план по сметки, програми, пот-
програми и ставки во кој се содржани одобрените 
средства за одделните единки корисници. 

Врз основа на извадокот од ставот 2 на овој член, 
единките корисници изготвуваат свој финансиски план 
по квартали, сметки, програми, потпрограми и ставки, 
кои имаат обврска да го достават до надлежното мини-
стерство, а надлежното министерство консолидирани-
от финансиски план да го достави до Министерството 
за финансии во рок од 25 дена од денот на донесување-
то на Буџетот. 

Во текот на годината буџетските корисници од цен-
тралната власт можат да достават барање за измена на 
годишниот финансиски план, по квартали, за користе-
њето на средствата по сметки, програми, потпрограми 
и ставки, само доколку се работи за расходи кои не мо-
желе да бидат навремено планирани и за истото е по-
требно да се достави образложение и ревидиран годи-
шен финансиски план по квартали. 
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Врз основа на годишниот финансиски план, во те-
кот на годината, буџетските корисници од централната 
власт изготвуваат предлог на финансиски план за да-
ден квартал, по месеци, сметки, програми, потпрогра-
ми и ставки, кој го доставуваат до Трезорот при Мини-
стерството за финансии, најдоцна пет дена пред поче-
токот на кварталот за кој се однесува планот, заради 
негово одобрување. 

Буџетските корисници од централната власт кои во 
својот состав имаат единки корисници се должни до 
Трезорот при Министерството за финансии да достават 
и збирен квартален план по месеци, сметки, програми, 
потпрограми и ставки за своите единки корисници. 

Во текот на дадениот квартал, буџетските корисни-
ци од централната власт можат да достават барање за 
измена на кварталниот финансиски план по месеци, 
сметки, програми, потпрограми и ставки во рамките на 
износите одобрени за дадениот квартал.    

Средствата од Основниот буџет во Раздел 090.02 - 
Министерство за финансии - Функции на државата се 
користат без одобрување на финансиски план.  

Во случај кога Владата на Република Македонија 
одобрува средства од Разделот 090.02 - Министерство 
за финансии - Функции на државата на друг буџетски 
корисник, средствата се одобруваат како финансиски 
план (право на трошење) во разделот на буџетскиот ко-
рисник. 

 
Член 7 

Исплатата на плати на буџетските корисници од 
централната власт и единките корисници ја контролира 
и одобрува Министерството за финансии. Буџетските 
корисници од централната власт и единките корисници 
се задолжени два дена пред исплатата на плати до Ми-
нистерството за финансии да достават барање за одо-
брување на средства за плати кон кое ќе ги приложат 
образецот МБП, копија од рекапитулацијата за пресме-
тани плати, образецот Ф-1 за бројот на вработените по 
име и презиме, плата, како и други податоци во пиша-
на и електронска верзија (на ЦД, дискета, е-маил и дру-
го) за односниот месец за кој се однесува исплатата.  

Во случај на нови вработувања буџетските корис-
ници од централната власт и единките корисници се 
должни да достават известување за обезбедени финан-
сиски средства и да приложат образец М-1.  

  
Член 8 

На избраните и именуваните функционери кај бу-
џетските корисници и единките корисници од денот на 
нивното именување заклучно со денот на  нивното раз-
решување, им следува надоместок на трошоци за одво-
ен живот од семејството во висина од 30% од просеч-
ната месечна нето плата исплатена во Република Маке-
донија во претходните три месеци.  

Одвоен живот од семејството се смета кога лицата 
од ставот 1 на овој член кои имаат семејство за издржу-
вање засноваат работен однос во орган на управа над-
вор од нивното живеалиште, а во местото каде што е 
седиштето на  органот во кој имаат засновано работен 
однос не живеат со нивното семејство. 

Надоместокот за трошоците за одвоен живот не им 
припаѓа на лицата од ставот 1 на овој член, доколку ме-
стото на живеење е оддалечено помалку од 100 кило-
метри од местото на работење. 

На избраните и именуваните функционери кај бу-
џетските корисници и единките корисници кои кори-
стат надоместок за одвоен живот од семејството не им 
следува надоместок за трошоците за превоз заради по-
сета на потесното семејство.              

                                                                                   
Член  9 

На лицата на кои им следува право на користење на 
службен стан, согласно со закон, доколку истиот не 
може да им биде обезбеден, имаат право на надоместок 
за закупнина на стан. Владата на Република Македони-
ја ќе ја определи висината на надоместокот за закупни-
на на стан. 

Надоместокот на трошоците за одвоен живот и на-
доместокот за закупнина на стан меѓусебно се исклучу-
ваат. 

 
Член 10 

Одредбите од членовите 8 и 9 од овој закон се при-
менуваат и на лицата на служба во Армијата на Репуб-
лика Македонија и во Министерството за внатрешни 
работи, на кои им следуваат овие права согласно со за-
кон. 

 
Член 11 

За деновите кога вработениот е на службен пат, бо-
ледување, годишен одмор и отсуствува од работа по 
која било друга основа, надоместокот за одвоен живот 
не се исплатува. 

 
Член 12 

Надоместокот за селидбени трошоци, на лица на 
кои им следува право на користење на службен стан, се 
исплатува во висина на вистинските трошоци за превоз 
на покуќнината. 

Надоместокот за селидбени трошоци не следува до-
колку на вработениот му се исплатува надоместок за 
одвоен живот. 

 
Член 13 

Во случај на непрекинато боледување подолго од 
шест месеци на вработениот му се исплатува еднократ-
на парична помош во висина од една последна испла-
тена просечна месечна нето плата во органот каде што 
е вработен.  
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Член 14 
Во случај на заминување на работникот во пензија 

му се исплатува двократен износ за отпремнина  прес-
метан врз основа на  просечната месечна нето плата  по  
работник во Републиката објавена до денот на исплата-
та. 

  
Член 15 

Во случај на смрт на вработениот на неговото се-
мејство му припаѓа парична помош во износ од 30.000 
денари. 

На вработениот во случај на смрт на член на потес-
ното семејство (родител, брачен другар, деца родени во 
брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца зе-
мени на издржување), доколку живеел во заедница, му 
припаѓа парична помош во висина од 15.000 денари по 
семејство. 

Живеењето во заедница подразбира вработениот и 
членот на потесното семејство да се со место на живее-
ње на иста адреса што се докажува со соодветен доку-
мент за идентификација (лична карта или пасош). 

Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој член се 
исплатуваат по претходно доставено барање со комп-
летирана документација во годината на настапување на 
смртта, односно во годината која следи по годината на 
настапување на смртта. 

За работниците ангажирани со договори за отстапу-
вање на работник за привремени вработувања, средс-
твата за исплата на солидарна помош на вработените 
ги обезбедува работодавачот, а исплатата ја врши 
Агенцијата за привремени вработувања.  

 
Член 16 

Буџетските корисници правата стекнати по основ 
на членовите 8, 9, 12, 13, 14 и 15  од овој закон ги исп-
лаќаат од одобрените средства со Буџетот. 

 
Член 17 

Буџетските корисници и единките корисници на 
средства од Буџетот, јавните претпријатија, агенциите 
и јавно-правните субјекти основани од централната 
власт, како и трговските друштва основани од Репуб-
лика Македонија, освен независните регулаторни тела 
со јавни овластувања утврдени со закон, можат да вра-
ботуваат работници на определено време, на неопреде-
лено време и да склучуваат договори за отстапување на 
работник за привремени вработувања, за вршење на 
привремени работи само под услов ако за тоа се обез-
бедени финансиски средства во Буџетот на Република 
Македонија, односно во финансиските планови за те-
ковната фискална година. 

Министерството за финансии во рок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето за вработување на нови 
работници, писмено ги известува субјектите од ставот 
1 на овој член за обезбедените финансиски средства за 
бараните вработувања.  

 
2.1. ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ РАСХОДИ УТВР-

ДЕНИ ВО ОСНОВНИОТ БУЏЕТ 
 

Член 18 
Средствата утврдени во Разделот 040.01 - Влада на 

Република Македонија потпрограма 10 - Aдминистра-
ција ставка 463 - Трансфери до невладини организа-
ции, наменети за финансирање на програмските актив-
ности на здруженијата на граѓани и фондации ќе се ко-
ристат врз основа на одлука на Владата на Република 
Македонија, на предлог на комисија формирана од 
Владата.  

Здруженијата на граѓани и фондации до Владата на 
Република Македонија - Генерален секретаријат доста-
вуваат програми за намената на бараните средства, по 
претходно распишан оглас.  

 
Член 19 

Средствата утврдени во Разделот 040.02 - Служба 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија потпрограма 1А - Реконструкција на згра-
ди на владини органи се користат по претходно донесе-
на програма од Владата на Република Македонија на 
предлог на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 20 

Средствата утврдени во Разделот 040.10 - Секрета-
ријат за спроведување на Рамковниот договор потпро-
грама К5 - Соодветна и правична застапеност на заед-
ниците ќе се користат за вработување на припадници 
на заедниците кај буџетските корисници и единките 
корисници од централната власт, по претходно одобре-
ние на Координативното тело за соодветна и правична 
застапеност формирано од Владата на Република Ма-
кедонија. 

Средствата утврдени во Разделот 040.10 - Секрета-
ријат за спроведување на Рамковниот договор потпро-
грама 21 - Промоција на меѓуетнички односи на ста-
вката 463 - Трансфери до невладини организации, кои 
се наменети за финансирање на програмски активности 
на здруженија на граѓани и фондации со цел за промо-
вирање на меѓуетнички односи, ќе се користат врз ос-
нова на одлука на Владата на Република Македонија, 
на предлог на Секретаријатот за спроведување на Рам-
ковниот договор. 
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Член 21 
Во Разделот 090.02 - Министерството за финансии - 

Функции на државата потпрограма 20 - Функции ста-
вка 426 - Други тековни расходи се обезбедуваат 
средства за плаќање на провизии за платен промет и за 
извршени услуги, надоместоци за комисии и други тро-
шоци. 

 
Член 22 

Средствата утврдени во Разделот 090.02 - Мини-
стерство за финансии -Функции на државата потпро-
грама 20 - Функции категории 45 - Каматни плаќања и 
49 - Отплата на главнина, за отплата на камата и глав-
нина по основ на странски и домашен долг, како и 
средствата утврдени во потпрограмата 20 - Функции 
ставка 485 - Вложувања и нефинансиски средства на-
менети за плаќање на гаранции на државата согласно 
со одредбите од склучените договори, како и кратко-
рочните позајмици кои се враќаат до крајот на фискал-
ната година, се извршуваат без оглед на планираната 
буџетска алокација за оваа намена. 

 
Член 23 

Средствата за финансирање на проектите од оддел-
ните компоненти од ИПА (национално кофинансирање 
и ИПА средства од ЕУ) индикативно се планирани во 
Разделот 090.02 - Министерство за финансии - Функ-
ции на државата, освен средствата за национално ко-
финансирање на петтата компонента од ИПА - Рурален 
развој кои се планирани во Разделот 140.04 - Агенција 
за финансиска поддршка во земјоделството и рурални-
от развој. 

При ненавремен трансфер на средствата од ЕУ на-
менети за финансирање на проектите од одделните 
компоненти од ИПА, средствата ќе се обезбедат од Бу-
џетот на Република Македонија согласно со интерните 
процедури на Министерството за финансии. 

При извршување на Буџетот приоритет во исплата-
та на средства ќе има финансирањето на проектите од 
одделните компоненти од ИПА. 

 
Член 24 

Во Разделот 090.02 - Министерство за финансии - 
Функции на државата потпрограма 20 - Функции ста-
вка 465 - Исплата по извршни исправи се обезбедуваат 
средства за плаќање на извршни исправи. Овие средс-
тва се извршуваат без оглед на планираната буџетска 
алокација за оваа намена. 

 
Член 25 

Во Разделот 090.02 - Министерство за финансии - 
Функции на државата потпрограма 20 - Функции ста-
вка 480 - Купување на опрема и машини се обезбедува-
ат и средства за плаќање на данок на додадена вред-

ност и акцизи за реализација на проекти врз основа на 
договори меѓу Владата на Република Македонија и 
странски донатори, во кои стои клаузула дека донира-
ните средства не можат да се користат за плаќање на 
даноци. Овие средства се извршуваат без оглед на пла-
нираната буџетска алокација за оваа намена.  

Поблиски прописи за начинот на спроведување на 
одредбите од ставот 1 на овој член донесува министе-
рот за финансии. 

 
Член 26 

Средствата утврдени во Разделот 130.01 - Мини-
стерство за транспорт и врски потпрограма 20 - Соо-
браќај и комуникации ставка 464 - Разни трансфери се 
користат по претходно донесена програма од Владата 
на Република Македонија, на предлог на Министерс-
твото за транспорт и врски.  

Средствата утврдени во Разделот 130.01 - Мини-
стерство за транспорт и врски потпрограма 3A - Ка-
скадни прегради на реката Вардар за општините Сарај 
и Ѓорче Петров ставка 488 - Капитални дотации до 
ЕЛС се користат по претходно донесена одлука од Вла-
дата на Република Македонија, на предлог на Мини-
стерството за транспорт и врски.  

Средствата утврдени во Разделот 130.01 - Мини-
стерство за транспорт и врски потпрограма ДА - Инве-
стиции во железничката инфраструктура ставка 489 - 
Капитални субвенции за претпријатија и невладини ор-
ганизации се користат по донесена годишна програма 
за финансирање на железничката инфраструктура од 
Владата на Република Македонија, на предлог на упра-
вителот на инфраструктура. 

Средствата утврдени во Разделот 130.01 - Мини-
стерство за транспорт и врски потпрограма ДА - Инве-
стиции во железничката инфраструктура,  планирани 
во ставката 461 - Субвенции за јавни претпријатија, се 
користат согласно со донесена одлука од Владата на 
Република Македонија, на предлог на Министерството 
за транспорт и врски. 

Средствата утврдени во Разделот 130.01 - Мини-
стерство за транспорт и врски потпрограма 3Б - Водо-
вод и канализација за општините ставка 425 - Договор-
ни услуги и ставка 488 - Капитални дотации до ЕЛС се 
извршуваат без оглед на планираната буџетска алока-
ција за оваа намена во текот на годината и истите се 
рефундираат од сметката за кредит и сметката за дона-
ции за истата намена во Разделот 130.01 - Министерс-
тво за транспорт и врски. 

Доколку до крајот на октомври во тековната година 
не се изврши рефундирање на средствата од ставот 5 
на овој член Трезорот, по службена должност, врши 
пренамена на средства од Буџетот на Разделот 130.01 -  
Министерство за транспорт и врски од сите ставки и 
програми. 
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Член 27 
Средствата утврдени во Разделот 140.01 - Мини-

стерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
потпрограма 51 - Заштита на растенија ставка 464 - 
Разни трансфери ќе се користат по претходно донесена 
програма од Владата на Република Македонија, на 
предлог на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.  

Средствата утврдени во Разделот 140.01 - Мини-
стерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
потпрограма 6Г - Програма за наводнување на јужната 
долина на Вардар ставка 482 - Други градежни објекти 
се извршуваат без оглед на планираната буџетска ало-
кација за оваа намена во текот на годината и истите се 
рефундираат од сметката за кредит за истата намена во 
Разделот 140.01 - Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

Доколку до крајот на октомври во тековната година 
не се изврши рефундирање на средствата од ставот 2 
на овој член Трезорот по службена должност врши 
пренамена на средства од Буџетот на Разделот 140.01 - 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство од сите ставки и програми. 

 
Член 28 

Средствата утврдени во Разделот 140.04 - Агенција 
за финансиска поддршка на земјоделството и рурални-
от развој потпрограма 20 - Финансиска поддршка во 
земјоделието ставка 464 - Разни трансфери, како и 
средствата утврдени во потпрограмата 2А - Финанси-
ска поддршка на рурален развој ставка 489 - Капитални 
субвенции за претпријатија и невладини организации, 
ќе се користат по претходно донесени програми од 
Владата на Република Македонија, на предлог на Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

 
Член 29 

Средствата утврдени во Разделот 140.05 - Агенција 
за храна и ветеринарство на Република Македонија 
потпрограма 20 - Ветерина и безбедност на храна ста-
вка 464 - Разни трансфери ќе се користат по претходно 
донесена програма од Владата на Република Македо-
нија. 

 
Член 30 

Средствата утврдени во Разделот 150.01 - Мини-
стерство за труд и социјална политика потпрограма 10 
- Администрација ставка 463 - Трансфери до невлади-
ни организации ќе се користат со одлука на Владата на 
Република Македонија за финансирање на програмски-
те активности на националните инвалидски организа-
ции, нивните здруженија и нивната асоцијација, здру-

женијата на граѓани за борба против семејното насилс-
тво и Црвениот крст на Република Македонија, соглас-
но со Законот за игри на среќа. 

                                                                   
Член 31 

Средствата за заштита на социјално загрозеното на-
селение утврдени во Разделот 150.01 - Министерство 
за труд и социјална политика потпрограма 50 - Надоме-
стоци за социјална заштита ставка 471 - Социјални на-
доместоци ќе се користат по претходно донесена про-
грама од Владата на Република Македонија и компле-
тирана документација од страна на центрите за соци-
јална работа. 

 
Член 32 

Средствата за исплата на детски и родителски дода-
ток утврдени во Разделот 150.01 - Министерство за 
труд и социјална политика потпрограма 52 - Надоме-
стоци за детска заштита ставка 471 - Социјални надо-
местоци ќе се користат по претходно донесена програ-
ма од Владата на Република Македонија и комплетира-
на документација од страна на Министерството за труд 
и социјална политика.  

 
Член 33 

Средствата утврдени во Разделот 15001 - Мини-
стерство за труд и социјална политика потпрограма БА 
- Поттикнување на вработувањето ставка 401 - Основ-
ни плати и ставка 402 - Придонеси за социјално осигу-
рување ќе се користат за вработување на лица кои до 
18-годишна возраст имале статус на деца без родители 
и родителска грижа, кај буџетските корисници и един-
ките корисници од централната власт, по претходно 
одобрение на Координативно тело за вработување на 
лица кои до 18-годишна возраст имале статус на деца 
без родители и родителска грижа формирано од Влада-
та на Република Македонија. 

 
Член 34 

Средствата за извршување на обврските на Репуб-
лика Македонија по основ на пензиско и инвалидско 
осигурување, утврдени со закон, во Разделот 150.01 - 
Министерство за труд и социјална политика потпро-
грама 60 - Поддршка на социјални фондови ставка 431 
- Трансфери до Фондот за ПИОМ се исплатуваат на 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Ма-
кедонија по претходно доставена пресметка од Фондот 
до Министерството за труд и социјална политика. 

 
Член 35 

Средствата за извршување на обврските на Репуб-
лика Македонија по основ на капитално финансирано 
пензиско осигурување, утврдени со закон, во Разделот 



28 декември 2012  Бр. 171 - Стр. 9 
 
 
150.01 - Министерство за труд и социјална политика 
потпрограма 61 - Транзициони трошоци по основ на 
пензиска реформа ставка 431 - Трансфери до Фондот за 
ПИОМ се исплатуваат на Фондот за пензиско и инва-
лидско осигурување на Македонија по претходно до-
ставена пресметка од Фондот до Министерството за 
труд и социјална политика.       

 
Член 36 

Средствата за извршување на обврските на Агенци-
јата за вработување на Република Македонија утврде-
ни во Разделот 150.01 - Министерство за труд и соци-
јална политика потпрограма 60 - Поддршка на социјал-
ни фондови ставка 432 - Трансфери до Агенцијата за 
вработување ќе се користат преку Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија, по претходно доста-
вена пресметка од Агенцијата до Министерството за 
труд и социјална политика. 

 
Член 37 

Средствата утврдени во Разделот 090.02 - Мини-
стерство за финансии -Функции на државата потпро-
грама 20 - Функции ставка 433 - Трансфери до Фондот 
за здравствено осигурување ќе се користат врз основа 
на претходно доставена пресметка од Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија до Министерството 
за финансии. 

 
Член 38 

Буџетските корисници на централниот буџет при 
прераспределба на средства во рамките на одобрените 
буџети, а кои се однесуваат на зголемување или нама-
лување на расходните ставки 431 - Трансфери до Фон-
дот за ПИОМ, 432 - Трансфери до Агенцијата за врабо-
тување и 433 -Трансфери до Фондот за здравствено 
осигурување, мораат соодветно да обезбедат и прерас-
пределба на средствата утврдени во буџетите на фон-
довите.  

 
Член 39 

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 
Македонија, Агенцијата за вработување на Република 
Македонија и Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија до Министерството за финансии доставу-
ваат полугодишен и годишен извештај со образложе-
ние за висината и намената на искористените средства 
од членовите 34, 35, 36 и 37 од овој закон, како и 
образложение за преземените и планирани мерки за 
зголемување на наплатата на даночните и неданочните 
приходи во нивна надлежност и предлози за намалува-
ње на трансферите, најдоцна еден месец по завршува-
ње на извештајниот период.  

Член 40 
Средствата утврдени во Разделот 160.01 - Мини-

стерство за образование и наука потпрограма TА - Из-
градба на основни училишта и TБ - Реконструкција на 
основни училишта се користат по претходно донесена 
програма за изградба и реконструкција на основни учи-
лишта од Владата на Република Македонија, на пред-
лог на Министерството за образование и наука. 

Средствата утврдени во Разделот 160.01 - Мини-
стерство за образование и наука потпрограма TГ - Из-
градба на средни училишта и TД - Реконструкција на 
средни училишта се користат по претходно донесена 
програма за изградба и реконструкција на средни учи-
лишта од Владата на Република Македонија, на пред-
лог на Министерството за образование и наука. 

Средствата утврдени во Разделот 160.01 - Мини-
стерство за образование и наука потпрограма 50 - Уче-
нички стандард, потпрограма TИ - Реконструкција на 
ученички домови, потпрограма 60- Студентски стан-
дард и потпрограма TК - Изградба и реконструкција на 
студентски домови се користат по претходно донесени 
програми од Владата на Република Македонија, на 
предлог на Министерството за образование и наука. 

Средствата утврдени во Раздеот 160.01 - Мини-
стерство за образование и наука потпрограма 71 - На-
учно-истражувачка работа, со исклучок на средствата 
утврдени во категоријата 48 - Капитални расходи, се 
користат по претходно донесена програма за научно-
истражувачка дејност од Владата на Република Маке-
донија, на предлог на Министерството за образование 
и наука.  

 
Член 41 

Средствата утврдени во Разделот 161.01 - Агенција 
за млади и спорт потпрограма 20 - Спорт ставка 463 - 
Трансфери до невладини организации се користат за 
финансирање на спортот, за спортските федерации и 
клубови, согласно со Законот за игри на среќа. 

Распределбата на средствата од ставот 1 на овој 
член ја врши Владата на Република Македонија со од-
лука врз основа на програма поднесена од Агенцијата 
за млади и спорт. 

Средствата утврдени во Разделот 161.01 - Агенција 
за млади и спорт потпрограма 40 - Меѓународен про-
грам ставка 463 - Трансфери до невладини организации 
се користат по претходно донесена програма за развој 
на спорт и млади од Владата на Република Македонија, 
на предлог на Агенцијата за млади и спорт. 

 
Член 42 

Средствата утврдени во Раздел 190.01 - Министерс-
тво за здравство потпрограми 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 и 69 се кори-
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стат по претходно донесени програми од Владата на 
Република Македонија, на предлог на Министерството 
за здравство. 

 
Член 43 

Средствата утврдени во Разделот 191.01 - Мини-
стерство за локална самоуправа потпрограма OА - Рам-
номерен регионален развој ставка 464 - Разни трансфе-
ри се користат по претходно донесена програма од 
Владата на Република Македонија, на предлог на Ми-
нистерството за локална самоуправа.  

 
Член 44 

Средствата утврдени во Разделот 280.01 - Биро за 
регионален развој потпрограма OА - Рамномерен реги-
онален развој ставка 488 - Капитални дотации до ЕЛС 
се користат по претходно донесена програма од Влада-
та на Република Македонија, на предлог на Бирото за 
регионален развој.  

 
Член 45 

Средствата утврдени во Разделот 090.02 - Мини-
стерство за финансии - Функции на државата потпро-
грама А0 - Децентрализација ставка 441 - Дотации од 
ДДВ се пренесуваат на сметките на општините врз ос-
нова на уредба донесена од Владата на Република Ма-
кедонија. 
 

Член 46 
Средствата од Буџетот на Република Македонија за 

наменски и блок дотации се пренесуваат на сметките 
на општините врз основа на уредби донесени од Влада-
та на Република Македонија, а за финансирање на пре-
несените надлежности, во динамика усогласена со Ми-
нистерството за финансии. 

 
Член 47 

Буџетските корисници кои се обврзани да изготват 
програми за користење на средства од Буџетот, се 
должни до Владата на Република Македонија да ги до-
стават истите во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на Буџетот во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“.  

Владата на Република Македонија е должна да ги 
донесе програмите од ставот 1 на овој член во рок од 
30 дена од денот на доставувањето од страна на буџет-
ските корисници. 

Буџетските корисници до Министерството за фи-
нансии доставуваат полугодишен и годишен извештај 
за реализација на програмите, најдоцна еден месец по 
завршување на извештајниот период. 

Член 48 
Поврат на приходи кои му припаѓаат на Буџетот се 

врши во случај кога се работи за погрешно, повеќе уп-
латени, односно наплатени приходи, како и за уплате-
ни приходи по кои не е настанато правно дејство. 

Пренасочување на приходи кои му припаѓаат на Бу-
џетот се врши единствено кога се работи за погрешно 
уплатени приходи. 

Повратот, односно пренасочувањето на приходите 
од ставовите 1 и 2, освен приходите од ставовите 4, 5 и 
6 на овој член, се врши со решение на министерот за 
финансии. По исклучок за грешки настанати при врше-
ње на платен промет повратот, односно пренасочува-
њето со налог го врши Трезорот по писмено барање од 
страна на носителот на платниот промет и доказ за на-
правената грешка. 

Поврат, односно пренасочување на приходите за 
кои е надлежна Управата за јавни приходи се врши со 
решение на директорот на Управата за јавни приходи. 
По исклучок за грешки настанати при вршење на пла-
тен промет повратот, односно пренасочувањето со на-
лог го врши Управата за јавни приходи по писмено ба-
рање од страна на носителот на платниот промет и до-
каз за направената грешка. 

Поврат, односно пренасочување на приходите за 
кои е надлежна Царинската управа се врши со решение 
на директорот на Царинската управа. По исклучок за 
грешки настанати при вршење на платен промет повра-
тот, односно пренасочувањето со налог го врши Ца-
ринската управа по писмено барање од страна на носи-
телот на платниот промет и доказ за направената гре-
шка. 

Поврат, односно пренасочување на приходи кои со 
својата дејност ги остваруваат органите на државната 
управа на посебните сметки се врши со решение на 
функционерот кој раководи со органот. По исклучок  
за грешки настанати при вршење на платен промет по-
вратот, односно пренасочувањето со налог го вршат 
органите на државната управа по писмено барање од 
страна на носителот на платниот промет и доказ за на-
правената грешка. 

Начинот на постапување при извршувањето на по-
вратот, односно пренасочувањето од овој член го про-
пишува министерот за финансии. 

 
3. ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТИТЕ НА САМОФИ-
НАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ,  ДОНАЦИИ  

И ЗАЕМИ 
 

Член 49 
Средствата утврдени во Разделот 090.04 - Aгенција 

за стоковни резерви потпрограма 20 - Управување со 
стоковни резерви ставка 484 -  Стратешки стоки и дру-
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ги резерви се користат по претходно донесена програ-
ма за формирање на стоковните резерви за 2013 година 
од Владата на Република Македонија, на предлог на 
Aгенцијата за стоковни резерви.  

 
Член 50 

Средствата утврдени во Разделот 090.07 - Дирекци-
ја за задолжителни резерви на нафта и нафтени дерива-
ти потпрограма 20 - Задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати ставка 484 -  Стратешки стоки и дру-
ги резерви се користат по претходно донесена програ-
ма за формирање на задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати за 2013 година од Управниот одбор 
на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и на-
фтени деривати. 

 
Член 51 

Приходите остварени од самофинансирачки актив-
ности, од донации и заеми, буџетските корисници од 
централната власт можат да ги користат за намените и 
во висина на износите утврдени со Буџетот врз основа 
на годишен финансиски план по квартали, сметки, про-
грами, потпрограми и ставки и истиот е потребно да се 
достави до Трезорот при Министерството за финансии 
во рок од 25 дена од денот на донесувањето на Буџе-
тот. 

Буџетските корисници од централната власт кои во 
својот состав имаат единки корисници се должни до 
секоја единка корисник, во рок од пет дена од денот на 
донесувањето на Буџетот, да достават извадок од го-
дишниот финансиски план по квартали, сметки, про-
грами, потпрограми и ставки, во кој се содржани одо-
брените средства за одделните единки корисници. 

Врз основа на извадокот од ставот 2 на овој член, 
единките корисници изготвуваат свој финансиски план 
по квартали, сметки, програми, потпрограми и ставки 
кои имаат обврска да го достават до надлежното мини-
стерство и до Министерството за финансии во рок од 
25 дена од денот на донесувањето на Буџетот.  

Во текот на годината буџетските корисници од цен-
тралната власт можат да достават барање за измена на 
годишниот финансиски план по квартали, за користе-
њето на средствата по сметки, програми, потпрограми 
и ставки, само доколку се работи за расходи кои не мо-
желе да бидат навремено планирани и за истото е по-
требно буџетските корисници од централната власт да 
достават образложение и ревидиран годишен финанси-
ски план по квартали. 

Врз основа на годишниот финансиски план, во те-
кот на годината, буџетските корисници од централната 
власт изготвуваат предлог-финансиски план за даден 
квартал по месеци, сметки, програми, потпрограми и 
ставки, кој го доставуваат до Трезорот при Министерс-

твото за финансии најдоцна пет дена пред почетокот на 
кварталот за кој се однесува планот, заради негово одо-
брување. 

Буџетските корисници од централната власт кои во 
својот состав имаат единки корисници се должни до 
Трезорот при Министерството за финансии да достават 
и збирен квартален план по месеци, сметки, програми, 
потпрограми и ставки за своите единки корисници. 

Во текот на дадениот квартал буџетските корисни-
ци од централната власт можат да достават барање за 
измена на кварталниот финансиски план по месеци, 
сметки, програми, потпрограми и ставки во рамки на 
износите одобрени за дадениот квартал.    

 
Член 52 

Прераспределбата на утврдените средства на посеб-
ните сметки меѓу расходните ставки, програми и пот-
програми во рамките на буџетот на буџетскиот корис-
ник се врши со претходна согласност на министерот за 
финансии. 

 
4. ИЗВРШУВАЊЕ НА РАСХОДИ ОД СМЕТКИТЕ НА 

БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ ПО ОСНОВ  
НА ПРИСИЛНА НАПЛАТА 

 
Член 53 

Средствата за исплата по налози за извршување (ре-
шенија за присилна наплата и налози за извршување 
доставени од Народната банка на Република Македо-
нија) се извршуваат од ставката 465 - Исплата по из-
вршни исправи. 

За извршување на налозите за извршување Мини-
стерството за финансии, по автоматизам, врши прена-
мена на ставката 465 - Исплата по извршни исправи во 
висина на потребниот износ од другите ставки каде 
што има расположливи средства во рамките на буџетот 
на буџетскиот корисник, освен од категоријата 40 - 
Плати и надоместоци. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, за Разделот 
090.02 - Министерство за финансии - Функции на др-
жавата ќе се применува членот 24 од овој закон.  

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 54 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
ќе се извршува од 1 јануари до 31 декември 2013 годи-
на.  

 
Член 55 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе 
се применува од 1 јануари 2013 година. 
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L I GJ 
PËR REALIZIMIN E BUXHETIT TË REPUBLIKES 

SË MAQEDONISE PËR VITIN 2013 
 

1. DISPOZITA TË PERGJITHSHME 
 

Neni 1 
Buxheti i Republikes së Maqedonise për vitin 2013 (në 

tekstin e metejme: Buxheti) realizohet sipas dispozitave të 
ketij ligji.  

 
Neni 2 

Shfrytezuesit buxhetore dhe njesite shfrytezuese det-
yrohen që mjetet e percaktuara në Buxhet t’i shfrytezojne 
në menyre të dedikuar, racionale, ekonomike dhe efikase. 

 
2. REALIZIMI I BUXHETIT THEMELOR 

 
Neni 3 

Shfrytezuesit buxhetore të cilet në perberjen e tyre kane 
njesi shfrytezuese detyrohen që ta kontrollojne shfrytezi-
min e dedikuar dhe ligjor të mjeteve me të cilat disponojne 
njesite shfrytezuese. 

 
Neni 4 

Shfrytezuesit buxhetore dhe njesite shfrytezuese nuk 
guxojne të marrin detyrime ose të bejne shpenzime mbi li-
mitin e mjeteve të lejuara me Buxhet.  

 
Neni 5 

Teknika e arketimit të të hyrave, realizimi i shpenzime-
ve dhe menaxhimi me likuiditetin kryhet në pajtim me 
aktet e percaktuara nga ministri i Financave. 

 
Neni 6 

Shfrytezuesit buxhetore nga pushteti qendror mund t’i 
shfrytezojne mjetet vetem nese në afat prej 25 ditesh nga 
dita e miratimit të Buxhetit, te Arka në Ministrine e Finan-
cave do të dorezojne plan financiar vjetor për tremujore, 
për shfrytezimin e mjeteve për llogari, programe, nenpro-
grame dhe zera.  

Shfrytezuesit buxhetore nga pushteti qendror që në per-
berjen e tyre kane njesi shfrytezuese jane të detyruar që te 
çdo njesi shfrytezuese, në afat prej pese ditesh nga dita e 
miratimit të Buxhetit të dorezojne ekstrakt nga plani finan-
ciar vjetor për llogari, programe, nenprograme dhe zera, në 
të cilat jane të permbajtura mjetet e lejuara për njesi shfry-
tezuese të vecanta.    

Në baze të ekstraktit nga paragrafi 2 i ketij neni, njesite 
shfrytezuese perpilojne plan të tyre financiar për tremujore, 
llogari, programe, nenprograme dhe zera, të cilin kane për 
obligim ta dorezojne te ministria kompetente, ndersa mini-
stria kompetente planin e konsoliduar financiar ta dorezoje 
te Ministria e Financave në afat prej 25 ditesh nga dita e 
miratimit të Buxhetit.  

Gjate vitit, shfrytezuesit buxhetore nga pushteti qendror 
mund të dorezojne kerkese për ndryshimin e planit financi-
ar vjetor për tremujore, për shfrytezimin e mjeteve për llo-
gari, programe, nenprograme dhe zera, vetem nese behet 
fjale për shpenzime që nuk kane mundur të planifikohen 
me kohe dhe për të njejtat nevojitet të dorezohet arsyetim 
dhe plan financiar i reviduar vjetor për tremujore.   

Në baze të planit financiar vjetor, gjate vitit, shfrytezu-
esit buxhetore nga pushteti qendror perpilojne propozim-
plan financiar për tremujorin e dhene, për muaj, llogari, 
programe, nenprograme dhe zera, të cilin e dorezojne te 
Arka në Ministrine e Financave, më së voni pese dite para 
fillimit të tremujorit me të cilin ka të beje plani, për mirati-
min e tij.  

Shfrytezuesit buxhetore nga pushteti qendror që në per-
berje të tyre kane njesi shfrytezuese, jane të detyruar që te 
Arka në Ministrine e Financave të dorezojne edhe plan 
permbledhes tremujor për muaj, llogari, programe, nenpro-
grame dhe zera për njesite e tyre shfrytezuese.  

Gjate tremujorit të dhene, shfrytezuesit buxhetore nga 
pushteti qendror mund të dorezojne kerkese për ndryshimin 
e planit tremujor financiar për muaj, llogari, programe, 
nenprograme dhe zera, në kuader të shumave të miratuara 
për tremujorin e dhene.    

Mjetet nga Buxheti themelor në Ndarjen 090.02 - Mini-
stria e Financave-Funksione të shtetit shfrytezohen pa mi-
ratimin e planit financiar.  

Në rast kur Qeveria e Republikes së Maqedonise, per-
katesisht ministri i Financave në kuader të autorizimeve 
ligjore miraton mjete nga Ndarja 090.02 - Ministria e Fi-
nancave - Funksione të shtetit, shfrytezuesit tjeter buxhetor 
mjetet i miratohen si plan financiar (e drejta e shpenzimit) 
në ndarjen e shfrytezuesit buxhetor.  

 
Neni 7 

Pagesen e rrogave të shfrytezuesve buxhetore nga 
pushteti qendror dhe njesive shfrytezuese e kontrollon dhe 
miraton Ministria e Financave. Shfrytezuesit buxhetore nga 
pushteti qendror dhe njesite shfrytezuese jane të detyruar 
që dy dite para pageses së rrogave, në Ministrine e Finan-
cave të dorezojne kerkese për miratimin e mjeteve për rro-
ga, me të cilen do ta parashtrojne edhe formularin MBP, 
kopje të rikapitulimit për rrogat e llogaritura, formularin F-
1 për numrin e të punesuarve me emer dhe mbiemer, rro-
gen, si dhe të dhena tjera në version me shkrim dhe ele-
ktronik (në CD, diskete, e-mail, etj.) për muajin perkates 
për të cilin ka të beje pagesa.  

Në rast të punesimeve të reja, shfrytezuesit buxhetore 
nga pushteti qendror dhe njesite shfrytezuese jane të det-
yruar që të dorezojne njoftim për mjetet e siguruara finan-
ciare dhe të parashtrojne formular M-1.  
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Neni 8 
Funksionareve të zgjedhur dhe të emeruar te shfrytezu-

esit buxhetore dhe njesite shfrytezuese nga dita e emerimit 
të tyre perfundimisht me diten e shkarkimit të tyre, u takon 
kompensim për shpenzimet për jete të ndare nga familja në 
lartesi prej 30% nga rroga mesatare mujore neto e paguar 
në Republiken e Maqedonise në tre muajt paraprake.   

Jete e ndare nga familja konsiderohet kur personat nga 
paragrafi 1 i ketij neni që kane familje për mbajtje, theme-
lojne marredhenie pune në organin e administrates jashte 
vendbanimit të tyre, ndersa në vendin ku eshte selia e orga-
nit në të cilin kane themeluar marredhenie pune, nuk jetoj-
ne me familjen e tyre.  

Kompensimi për shpenzimet për jete të ndare nuk u ta-
kon personave nga paragrafi 1 i ketij neni, nese vendbani-
mi eshte më pak se 100 kilometra larg nga vendi i punes.  

Funksionareve të zgjedhur dhe të emeruar te shfrytezu-
esit buxhetore dhe njesite shfrytezuese të cilet shfrytezojne 
kompensim për jete të ndare nga familja, nuk u takon kom-
pensim për shpenzimet për transport për viziten e familjes 
më të ngushte.              

                                                                                                                                                                     
Neni 9 

Personave të cileve u takon e drejta e shfrytezimit të 
baneses zyrtare në pajtim me ligjin, nese kjo nuk mund t'u 
sigurohet, kane të drejte kompensimi për marrjen e baneses 
me qira. Qeveria e Republikes së Maqedonise do ta caktoje 
lartesine e kompensimit për qira të baneses.  

Kompensimi i shpenzimeve për jete të ndare dhe kom-
pensimi për qira të baneses perjashtohen reciprokisht.  

 
Neni 10 

Dispozitat e neneve 8 dhe 9 të ketij ligji, zbatohen edhe 
për personat me sherbim në Armaten e Republikes së Ma-
qedonise dhe në Ministrine e Puneve të Brendshme, të cile-
ve u takojne keto të drejta në pajtim me ligjin.  

 
Neni 11 

Për ditet kur i punesuari eshte në udhetim zyrtar, pus-
him mjekesor, pushim vjetor dhe mungon nga puna në cfa-
redo lloj baze tjeter, kompensimi për jete të ndare nuk pa-
guhet.  

 
Neni 12 

Kompensimi për shpenzimet e shpernguljes, personave 
të cileve u takon e drejta e shfrytezimit të baneses zyrtare, 
paguhet në lartesi të shpenzimeve të verteta për transportin 
e sendeve shtepiake.  

Kompensimi për shpenzimet e shpernguljes nuk i ta-
kon, nese të punesuarit i paguhet kompensim për jete të 
ndare.   

Neni 13 
Në rast të pushimit mjekesor të panderprere më të gjate 

se gjashte muaj, të punesuarit i paguhet ndihme e njehersh-
me monetare në lartesi prej një rroge të fundit neto mesata-
re mujore të paguar në organin ku eshte i punesuar.  

 
Neni 14 

Në rast të shkuarjes së punetorit në pension i paguhet 
shume e dyfishte shpenzimi percjelles e llogaritur në baze 
të rroges mesatare mujore neto të paguar për punetor në 
Republiken e Maqedonise e shpallur deri në diten e page-
ses.  

  
Neni 15 

Në rast të vdekjes së të punesuarit, familjes së tij i ta-
kon ndihme me para në shume prej 30 000 denaresh.  

Të punesuarit, në rast të vdekjes së anetarit të familjes 
më të ngushte (prind, bashkeshort/e, femije të lindur në 
martese ose jashte martese, thjeshter, femije të adoptuar, 
femije të marre për perkujdesje) nese ka jetuar në bashkesi, 
i takon ndihme monetare në lartesi prej 15 000 denaresh 
për familje.  

Jeta në bashkesi nenkupton që i punesuari dhe anetari i 
familjes më të ngushte të jene me vendbanim në adresen e 
njejte që deshmohet me dokument perkates identifikimi 
(leternjoftim ose pasaporte).  

Kompensimet nga paragrafet 1 dhe 2 të ketij neni pagu-
hen pas kerkeses së dorezuar paraprakisht me dokumenta-
cion të kompletuar në vitin e ndodhjes së vdekjes, perkate-
sisht në vitin që vijon pas vitit të ndodhjes së vdekjes.  

Për punetoret e angazhuar me marreveshje për leshimin 
e punetorit për punesime të perkohshme, mjetet për page-
sen e ndihmes solidare të të punesuarve i siguron punedhe-
nesi, ndersa pagesen e kryen Agjencia për Punesime të Per-
kohshme.  

 
Neni 16 

Shfrytezuesit buxhetore, të drejtat e marra në baze të 
neneve 8, 9, 12, 13, 14 dhe 15 të ketij ligji, i paguajne nga 
mjetet e miratuara me Buxhet.  

 
Neni 17 

Shfrytezuesit buxhetore dhe njesite shfrytezuese të 
mjeteve nga Buxheti i Republikes së Maqedonise, nderma-
rrjet publike, agjencite dhe subjektet juridike publike të 
themeluara nga pushteti qendror, si dhe shoqerite tregtare 
të themeluara nga Republika e Maqedonise, pervec trupave 
të pavarur rregullatore me autorizime publike të percaktua-
ra me ligj, mund të punesojne punetore për kohe të caktuar, 
për kohe të pacaktuar dhe të lidhin marreveshje për leshi-
min e punetorit për punesime të perkohshme, për kryerjen 
e puneve të perkohshme, vetem me kusht që nese për kete 
jane siguruar mjete financiare në Buxhetin e Republikes së 
Maqedonise, perkatesisht në planet financiare për vitin rr-
jedhes fiskal.  
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Ministria e Financave në afat prej 30 ditesh nga dita e 
pranimit të kerkeses për punesimin e punetoreve të rinj, i 
njofton me shkrim subjektet nga paragrafi 1 i ketij neni për 
mjetet e siguruara financiare për punesimet e kerkuara.  

 
2.1 REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË VECANTA TË 

PERCAKTUARA NË BUXHETIN THEMELOR 
 

Neni 18 
Mjetet e percaktuara në Ndarjen 040.01 - Qeveria e Re-

publikes së Maqedonise, nenprogrami 10 - Administrata, 
zeri 463 - Transfere te organizatat joqeveritare të dedikuara 
për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave të 
qytetareve dhe fondacioneve, do të shfrytezohen në baze të 
vendimit të Qeverise së Republikes së Maqedonise, me 
propozimin e Komisionit të formuar nga Qeveria.  

Shoqatat e qytetareve dhe fondacionet, te Qeveria e Re-
publikes së Maqedonise - Sekretariati i Pergjithshem dore-
zojne programe për dedikimin e mjeteve të kerkuara, pas 
shpalljes së publikuar paraprakisht.   

 
Neni 19 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 040.02 - Sherbimi për 
pune të pergjithshme dhe të perbashketa i Qeverise së Re-
publikes së Maqedonise, nenprogrami 1A - Rikonstruktimi 
i ndertesave të organeve qeveritare, shfrytezohen pas Pro-
gramit të miratuar paraprakisht nga Qeveria e Republikes 
së Maqedonise me propozim të Sherbimit për Pune të Perg-
jithshme dhe të Perbashketa të Qeverise të Republikes së 
Maqedonise.  

 
Neni 20 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 040.10 - Sekretariati 
për Implementimin e Marreveshjes Kornize, Nenprogrami 
K5- Perfaqesimi i drejte dhe adekuat i bashkesive, do të 
shfrytezohen për punesim të pjesetareve të bashkesive te 
shfrytezuesit buxhetore dhe njesite shfrytezuese nga push-
teti qendror, pas lejes paraprake nga Trupi koordinues për 
perfaqesim të drejte dhe adekuat të formuar nga Qeveria e 
Republikes së Maqedonise.  

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 040.10 - Sekretariati 
për Implementimin e Marreveshjes Kornize, nenprogrami 
21 - Promovimi i marredhenieve nderetnike në zerin 463 - 
Transfere te organizatat joqeveritare, që jane të dedikuara 
për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave të 
qytetareve dhe fondacioneve me qellim të promovimit të 
marredhenieve nderetnike, do të shfrytezohen në baze të 
Vendimit të Qeverise së Republikes së Maqedonise, me 
propozim të Sekretariatit për Implementimin e Marrevesh-
jes Kornize.  

 
Neni 21 

Në Ndarjen 090.02 - Ministria e Financave - Funksione 
të shtetit, nenprogrami 20 - Funksione, zeri 426 - Shpenzi-
me tjera rrjedhese, sigurohen mjete për pagese të provizio-
neve për qarkullim pagesor dhe për sherbime të kryera, 
kompensime të komisioneve dhe shpenzime tjera.  

Neni 22 
Mjetet e percaktuara në Ndarjen 090.02 - Ministria e 

Financave - Funksione të shtetit, nenprogrami 20-Funksio-
ne, kategorite 45 - Pagesa të kamatave dhe 49 - Pagesa e 
kryegjese, për pagese të kamates dhe kryegjese në baze të 
borxhit të huaj dhe vendor, si dhe mjetet e percaktuara në 
Nenprogramin 20 - Funksione, zeri 485 - Investime dhe 
mjete jofinanciare të dedikuara për pagese të garancive të 
shtetit në pajtim me dispozitat nga marreveshja e lidhura, si 
dhe huat afatshkurtra që kthehen deri në fund të vitit fiskal, 
realizohen pa marre parasysh alokimin e planifikuar buxhe-
tor për kete dedikim.  

 
Neni 23 

Mjetet për financimin e projekteve nga komponentet e 
caktuara nga IPA (kofinancimi nacional dhe mjetet IPA 
nga BE-ja) në menyre indikative jane planifikuar në ndar-
jen 090.02 - Ministria e Financave - Funksione të shtetit, 
pervec mjeteve për kofinancim nacional të komponentit të 
peste nga IPA-Zhvillimi rural që planifikohen në ndarjen 
140.04 - Agjencia për Perkrahje Financiare të Bujqesise 
dhe Zhvillimit Rural.  

Gjate transferit jo me kohe të mjeteve nga BE-ja të de-
dikuara për financimin e projekteve nga komponentet e ve-
cante nga IPA, mjetet do të sigurohen nga Buxheti i Re-
publikes së Maqedonise në pajtim me procedurat interne të 
Ministrise së Financave.  

Gjate realizimit të Buxhetit të Republikes së Maqedoni-
se prioritet në pagesen e mjeteve do të kete financimi i pro-
jekteve nga komponentet e vecante të IPA-s.  

 
Neni 24 

Në Ndarjen 090.02 - Ministria e Financave - Funksio-
net e shtetit, nenprogrami 20 - Funksione, zeri 465 - Pagesa 
për dokumentet permbaruese, sigurohen mjete për pagese 
të dokumenteve permbaruese. Keto mjete realizohen pa 
marre parasysh alokimin e planifikuar buxhetor për kete 
dedikim.  

 
Neni 25 

Në Ndarjen 090.02 - Ministria e Financave - Funksione 
të shtetit, nenprogrami 20 - Funksione, zeri 480 - Blerja e 
pajisjes dhe makinave, sigurohen edhe mjete për pagesa të 
tatimit mbi vleren e shtuar dhe akcizave për realizimin e 
projekteve në baze të marreveshjeve ndermjet Qeverise së 
Republikes së Maqedonise dhe donatoreve të huaj, në të ci-
lat qendron klauzola se mjetet e dhuruara nuk mund të 
shfrytezohen për pagese të tatimeve. Keto mjete realizohen 
pa marre parasysh alokimin e planifikuar buxhetor për kete 
dedikim.   

Rregullat më të peraferta për menyren e zbatimit të dis-
pozitave nga paragrafi 1 i ketij neni, i miraton ministri i Fi-
nancave.  
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Neni 26 
Mjetet e percaktuara në Ndarjen 130.01 – Ministria e 

Transportit dhe Lidhjeve, nenprogrami 20 – Komunikacio-
ni dhe komunikimet, zeri 464 – Transfere të ndryshme, 
shfrytezohen sipas programit të miratuar paraprakisht nga 
Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propozim të Mi-
nistrise së Transportit dhe Lidhjeve.   

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 130.01 – Ministria e 
Transportit dhe Lidhjeve, nenprogrami 3A – Rrethojat ka-
skade në lumin Vardar për komunat Saraj dhe Gjorce Pe-
trov, zeri 488 – Dotacione kapitale të NJVL-së shfrytezo-
hen sipas vendimit të miratuar paraprakisht nga Qeveria e 
Republikes së Maqedonise, me propozim të Ministrise së 
Transportit dhe Lidhjeve.  

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 130.01 – Ministria e 
Transportit dhe Lidhjeve, nenprogrami DA—Investime në 
infrastrukturen hekurudhore, zeri 489 – Subvencione kapi-
tale për ndermarrjet dhe organizatat joqeveritare, shfrytezo-
hen sipas programit të miratuar vjetor për financimin e in-
frastruktures hekurudhore nga Qeveria e Republikes së 
Maqedonise, me propozim të drejtorit të infrastruktures.   

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 130.01 – Ministria e 
Transportit dhe Lidhjeve, nenprogrami DA—Investime në 
infrastrukturen hekurudhore të planifikuara në zerin 461 – 
Subvencione për ndermarrjet publike, shfrytezohen në paj-
tim me vendimin e miratuar nga Qeveria e Republikes së 
Maqedonise, me propozim të Ministrise së Transportit dhe 
Lidhjeve.  

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 130.01 – Ministria e 
Transportit dhe Lidhjeve, nenprogrami 3B – Ujesjellesi 
dhe kanalizimi për komunat, zeri 425 – Dotacione kapitale 
të NJVL-së, realizohen pa marre parasysh alokimin e plani-
fikuar buxhetor për kete dedikim gjate vitit, dhe të njejtat 
refundohen nga llogaria për kredi dhe llogaria për donacio-
ne për dedikimin e njejte në ndarjen 130.01 - Ministria e 
Transportit dhe Lidhjeve.  

Nese deri në fund të tetorit në vitin rrjedhes, nuk reali-
zohet refundimi i mjeteve nga paragrafi 5 i ketij neni, Arka 
me detyre zyrtare kryen ridedikim të mjeteve nga Buxheti 
në ndarjen 130.01 – Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, 
nga të gjithe zerat dhe programet.  

 
Neni 27 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 140.01 – Ministria e 
Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, nenpro-
grami 51 – Mbrojtja e bimeve, zeri 464 – Transfere të 
ndryshme, do të shfrytezohet sipas programit të miratuar 
paraprakisht nga Qeveria e Republikes së Maqedonise, me 
propozim të Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekono-
mise së Ujerave. 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 140.01 – Ministria e 
Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, Nenpro-
grami 6G – Programi për ujitje të lugines jugore të Varda-

rit, zeri 482 – Objekte tjera ndertimore, realizohen pa mar-
re parasysh alokimin e planifikuar buxhetor për kete dedi-
kim gjate vitit, dhe të njejtat refundohen nga llogaria për 
kredi për dedikimin e njejte në ndarjen 140.01 - Ministria e 
Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.  

Nese deri në fund të tetorit në vitin rrjedhes, nuk reali-
zohet refundimi i mjeteve nga paragrafi 2 i ketij neni, Arka 
me detyre zyrtare kryen ridedikim të mjeteve nga Buxheti 
në ndarjen 140.01 – Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe 
Ekonomise së Ujerave, nga të gjithe zerat dhe programet. 

 
Neni 28 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 140.04 - Agjencia për 
Perkrahje Financiare të Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, 
nenprogrami 20 - Perkrahja financiare e bujqesise, zeri 464 
- Transfere të ndryshme, si dhe mjetet e percaktuara në 
nenprogramin 2A - Perkrahja financiare e zhvillimit rural, 
zeri 489 – Subvencione kapitale për ndermarrje dhe organi-
zata joqeveritare, do të shfrytezohen sipas programeve të 
miratuara paraprakisht nga Qeveria e Republikes së Maqe-
donise, me propozim të Ministrise së Bujqesise, Pylltarise 
dhe Ekonomise së Ujerave. 

 
Neni 29 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 140.05 – Agjencia e 
Ushqimit dhe Veterinarise e Republikes së Maqedonise, 
nenprogrami 20 – Veterinaria dhe siguria e ushqimit, zeri 
464 – Transfere të ndryshme, do të shfrytezohen sipas pro-
gramit të miratuar paraprakisht nga Qeveria e Republikes 
së Maqedonise. 

 
Neni 30 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 150.01 – Ministria e 
Punes dhe Politikes Sociale, nenprogrami 10 – Administra-
ta, zeri 463 – Transfere te organizatat joqeveritare, do të 
shfrytezohen me Vendimin e Qeverise së Republikes së 
Maqedonise, për financimin e aktiviteteve programore të 
organizatave invalidore nacionale, shoqatave të tyre dhe 
asociacioneve të tyre, shoqatave të qytetareve për lufte 
kunder dhunes familjare dhe Kryqit të Kuq të Republikes 
së Maqedonise, në pajtim me Ligjin për lojerat e fatit. 

 
Neni 31 

Mjetet për mbrojtjen e popullates së rrezikuar sociale të 
percaktuara në Ndarjen 150.01 – Ministria e Punes dhe Po-
litikes Sociale, nenprogrami 50 – Kompensime për mbrojt-
je sociale, zeri 471 – Kompensime sociale, do të shfrytezo-
hen sipas Programit të miratuar paraprakisht nga Qeveria e 
Republikes së Maqedonise dhe dokumentacionit të komp-
letuar nga qendrat për pune sociale.  

 
Neni 32 

Mjetet për pagesen e shtesave për femije dhe prinder të 
percaktuara në Ndarjen 150.01 – Ministria e Punes dhe Po-
litikes Sociale, nenprogrami 52 – Kompensime për mbrojt-
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jen e femijeve, zeri 471 – Kompensime sociale, do të 
shfrytezohen sipas Programit të miratuar paraprakisht nga 
Qeveria e Republikes së Maqedonise dhe dokumentacionit 
të kompletuar nga Ministria e Punes dhe Politikes Sociale.  

 
Neni 33 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 150.01- Ministria e 
Punes dhe Politikes Sociale, nenprogrami BA-Nxitja e pu-
nesimit, zeri 401–Rroga baze dhe zeri 402 –Kontribute për 
sigurim social, do të shfrytezohen për punesimin e persona-
ve që deri në moshen 18 vjecare e kane pasur statusin e fe-
mijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore, te shfrytezu-
esit buxhetore dhe njesite shfrytezuese nga pushteti qen-
dror pas lejes paraprake nga Trupi koordinues për punesi-
min e personave që deri në moshen 18 vjecare e kane pasur 
statusin e femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore, 
të formuar nga Qeveria e Republikes së Maqedonise.  

 
Neni 34 

Mjetet për realizimin e obligimeve të Republikes së 
Maqedonise në baze të sigurimit pensional dhe invalidor të 
percaktuara me ligj, në Ndarjen 150.01 - Ministria e Punes 
dhe Politikes Sociale, Nenprogrami 60 – Perkrahja e Fon-
deve Sociale, zeri 431 – Transfere te Fondi për SPIM, i pa-
guhen Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Ma-
qedonise sipas llogarise së dorezuar paraprakisht nga Fondi 
te Ministria e Punes dhe Politikes Sociale. 

 
Neni 35 

Mjetet për realizimin e obligimeve të Republikes së 
Maqedonise në baze të sigurimit pensional me financim 
kapital të percaktuara me ligj, në Ndarjen 150.01 - Mini-
stria e Punes dhe Politikes Sociale, nenprogrami 61 – 
Shpenzime transitore në baze të reformes pensionale, zeri 
431 – Transfere te Fondi për SPIM, i paguhen Fondit për 
Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonise sipas llo-
garise së dorezuar paraprakisht nga Fondi te Ministria e 
Punes dhe Politikes Sociale.       

 
Neni 36 

Mjetet për realizimin e obligimeve të Agjencise për Pu-
nesim të Republikes së Maqedonise, të percaktuara në 
Ndarjen 150.01 - Ministria e Punes dhe Politikes Sociale, 
nenprogrami 60 – Perkrahja e Fondeve Sociale, zeri 432 – 
Transfere te Agjencia për Punesim, do të shfrytezohen ne-
permjet Agjencise për Punesim të Republikes së Maqedo-
nise, sipas llogarise së dorezuar paraprakisht nga Agjencia 
te Ministria e Punes dhe Politikes Sociale.  

 
Neni 37 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 090.02 – Ministria e 
Financave-Funksione të shtetit, nenprogrami 20 – Funksio-
ne, zeri 433 – Transfere te Fondi për Sigurim Shendetesor, 

do të shfrytezohen në baze të llogarise së dorezuar parapra-
kisht nga Fondi për Sigurim Shendetesor i Maqedonise te 
Ministria e Financave. 

 
Neni 38 

Shfrytezuesit buxhetore të buxhetit qendror gjate rin-
darjes së mjeteve në suaza të buxheteve të lejuara, e që ka-
ne të bejne me zmadhimin ose zvogelimin e zerave shpen-
zues 431 – Transfere te Fondi për SPIM, 432 – Transfere te 
Agjencia për Punesim dhe 433 – Transfere te Fondi për Si-
gurim Shendetesor, doemos duhet në menyre perkatese të 
sigurojne edhe rindarje të mjeteve të percaktuara në buxhe-
tet e fondeve.   

 
Neni 39 

Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Maqedoni-
se, Agjencia e Punesimit e Republikes së Maqedonise dhe 
Fondi për Sigurim Shendetesor i Maqedonise te Ministria e 
Financave dorezojne raport gjysmevjetor dhe vjetor me 
arsyetim për lartesine dhe dedikimin e mjeteve të shfryte-
zuara nga nenet 34, 35, 36 dhe 37 të ketij ligji, si dhe ars-
yetim për masat e marra dhe të planifikuara për rritjen e ar-
ketimit të të hyrave tatimore dhe jotatimore në kompetence 
të tyre dhe propozime për zvogelimin e transfereve, më së 
voni një muaj pas mbarimit të periudhes raportuese.   

 
Neni 40 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 160.01 – Ministria e 
Arsimit dhe Shkences, nenprogrami TA – Ndertimi i shkol-
lave fillore dhe TB – Rikonstruktimi i shkollave fillore, 
shfrytezohen sipas Programit të dorezuar paraprakisht për 
ndertimin dhe rikonstruktimin e shkollave fillore nga Qe-
veria e Republikes së Maqedonise, me propozim të Mini-
strise së Arsimit dhe Shkences. 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 160.01 – Ministria e 
Arsimit dhe Shkences, nenprogrami TG – Ndertimi i shkol-
lave të mesme dhe TD – Rikonstruktimi i shkollave të mes-
me, shfrytezohen sipas Programit të dorezuar paraprakisht 
për ndertimin dhe rikonstruktimin e shkollave të mesme 
nga Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propozim të 
Ministrise së Arsimit dhe Shkences. 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 160.01 – Ministria e 
Arsimit dhe Shkences, nenprogrami 50 – Standardi i nxe-
nesve dhe Nenprogrami TI – Rikonstruktimi i konvikteve 
të nxenesve, Nenprogrami 60  – Standardi i Studenteve dhe 
nenprogrami TK – Ndertimi dhe rikonstruktimi i konvikte-
ve të studenteve shfrytezohen sipas programeve të miratua-
ra paraprakisht nga Qeveria e Republikes së Maqedonise, 
me propozim të Ministrise së Arsimit dhe Shkences. 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 160.01 – Ministria e 
Arsimit dhe Shkences, nenprogrami 71 – Puna shkencore-
hulumtuese, me perjashtim të mjeteve të percaktuara në ka-
tegorine 48 – Shpenzime kapitale, shfrytezohen sipas pro-
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gramit të miratuar paraprakisht për veprimtari shkencore 
hulumtuese nga Qeveria e Republikes së Maqedonise, me 
propozim të Ministrise së Arsimit dhe Shkences.  

 
Neni 41 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 161.01 – Agjencia e 
Rinise dhe Sporteve, nenprogrami 20 - Sporti, zeri 463 – 
Transfere te organizatat joqeveritare, shfrytezohen për fi-
nancimin e sportit, për federata dhe klube sportive, në paj-
tim me Ligjin për lojerat e fatit.   

Ndarjen e mjeteve nga paragrafi 1 i ketij neni, e kryen 
Qeveria e Republikes së Maqedonise me vendim, në baze 
të programit të parashtruar nga Agjencia e Rinise dhe Spor-
teve.  

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 161.01 – Agjencia e 
Rinise dhe Sporteve, nenprogrami 40 - Programi nderkom-
betar, zeri 463 – Transfere te organizatat joqeveritare, 
shfrytezohen sipas programit të miratuar paraprakisht për 
zhvillimin e sportit dhe rinise nga Qeveria e Republikes së 
Maqedonise, me propozim të Agjencise së Rinise dhe 
Sportit.   

 
Neni 42 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 190.01 – Ministria e 
Shendetesise, nenprogramet 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 dhe 69, shfrytezo-
hen sipas programeve të miratuara paraprakisht nga Qeve-
ria e Republikes së Maqedonise, me propozim të Ministrise 
së Shendetesise.  

 
Neni 43 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 191.01 – Ministria e 
Vetadministrimit Lokal, nenprogrami OA-Zhvillim i bara-
barte rajonal, zeri 464 – Transfere të ndryshme, shfrytezo-
hen sipas programit të miratuar paraprakisht nga Qeveria e 
Republikes së Maqedonise, me propozim të Ministrise së 
Vetadministrimit Lokal.  

 
Neni 44 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 280.01 – Byroja për 
Zhvillim Rajonal, nenprogrami OA-Zhvillim i barabarte ra-
jonal, zeri 488 – Dotacione kapitale të NJVL-së, shfrytezo-
hen sipas Programit të miratuar paraprakisht nga Qeveria e 
Republikes së Maqedonise, me propozim të Byrose për 
Zhvillim Rajonal.  

 
Neni 45 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 090.02 – Ministria e 
Financave – Funksione të shtetit, nenprogrami A0-Decen-
tralizimi, zeri 441 – Dotacione nga TVSH-ja, barten në llo-
garite e komunave në baze të dekretit të miratuar nga Qe-
veria e Republikes së Maqedonise. 

Neni 46 
Mjetet nga Buxheti i Republikes së Maqedonise për 

bllok dotacione dhe të dedikuara, barten në llogarite e ko-
munave në baze dekreteve të miratuara nga Qeveria e Re-
publikes së Maqedonise, për financimin e kompetencave të 
bartura, në dinamike të harmonizuar me Ministrine e Fi-
nancave.  

 
Neni 47 

Shfrytezuesit buxhetore që jane të obliguar të perpiloj-
ne programe për shfrytezimin e mjeteve nga Buxheti, det-
yrohen që të njejtat t’i dorezojne te Qeveria e Republikes 
së Maqedonise në afat prej 30 ditesh nga dita e shpalljes së 
Buxhetit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedoni-
se".  

Qeveria e Republikes së Maqedonise detyrohet që t’i 
miratoje programet nga paragrafi 1 i ketij neni, në afat prej 
30 ditesh nga dita e dorezimit nga shfrytezuesit buxhetore.  

Shfrytezuesit buxhetore te Ministria e Financave dore-
zojne raport gjysmevjetor dhe vjetor për realizimin e pro-
grameve, më së voni një muaj pas mbarimit të periudhes 
raportuese.   

 
Neni 48 

Kthimi i të hyrave që i takojne Buxhetit kryhet në rast 
kur behet fjale për të hyra të paguara gabimisht, të paguara, 
perkatesisht të hyra të arketuara më shume, si dhe për të 
hyrat e paguara për të cilat nuk eshte krijuar veprim juridik. 

Ridedikimi i të hyrave që i takojne Buxhetit, kryhet ve-
tem kur behet fjale për të hyra të paguara gabimisht.  

Kthimi, perkatesisht ridedikimi i të hyrave nga paragra-
fet 1 dhe 2, pervec të hyrave nga paragrafet 4, 5 dhe 6 të 
ketij neni, kryhet me aktvendim të ministrit të Financave. 
Me perjashtim për gabime të bera gjate kryerjes së qarkul-
limit pagesor, kthimin, perkatesisht ridedikimin me urdhe-
rese e kryen Arka me kerkese me shkrim nga bartesi i qar-
kullimit pagesor dhe deshmi për gabimin e bere.  

Kthimi, perkatesisht ridedikimi i të hyrave për të cilat 
eshte kompetente Drejtoria e të Hyrave Publike, kryhet me 
aktvendim të drejtorit të Drejtorise së të Hyrave Publike. 
Me perjashtim për gabime të bera gjate kryerjes së qarkul-
limit pagesor, kthimin, perkatesisht ridedikimin me urdhe-
rese e kryen Drejtoria e të Hyrave Publike, me kerkese me 
shkrim nga bartesi i qarkullimit pagesor dhe deshmi për ga-
bimin e bere.  

Kthimi, perkatesisht ridedikimi i të hyrave për të cilat 
eshte kompetente Drejtoria Doganore, kryhet me aktven-
dim të drejtorit të Drejtorise Doganore. Me perjashtim për 
gabime të bera gjate kryerjes së qarkullimit pagesor, kthi-
min, perkatesisht ridedikimin me urdherese e kryen Drejto-
ria Doganore me kerkese me shkrim nga bartesi i qarkulli-
mit pagesor dhe deshmi për gabimin e bere.  
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Kthimi, perkatesisht ridedikimi i të hyrave të cilat me 
veprimin e tyre i realizojne organet e administrates shtete-
rore në llogarite e vecanta, kryhet me aktvendim të funksi-
onarit që udheheq me organin. Me perjashtim për gabime 
të bera gjate kryerjes së qarkullimit pagesor, kthimin, per-
katesisht ridedikimin, me urdherese e kryejne organet e ad-
ministrates shteterore me kerkese me shkrim nga bartesi i 
qarkullimit pagesor dhe deshmi për gabimin e bere.  

Menyren e veprimit gjate kryerjes së kthimit, perkate-
sisht ridedikimit nga ky nen, e percakton ministri i Finan-
cave.   

 
3. REALIZIMI I BUXHETEVE TË AKTIVITETEVE VE-

TEFINANCUESE, DONACIONEVE DHE HUAVE 
 

Neni 49 
Mjetet e percaktuara në Ndarjen 090.04 - Agjencia për 

Rezerva të Mallrave, nenprogrami 20 - Menaxhimi me re-
zerva të mallrave, zeri 484 - Mallra strategjike dhe rezerva 
tjera, shfrytezohen sipas programit të miratuar paraprakisht 
për formimin e rezervave të mallrave për vitin 2013 nga 
Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propozimin e 
Agjencise për Rezerva të Mallrave.  

 
Neni 50 

Mjetet e percaktuara në Ndarjen 090.07 – Drejtoria për 
Rezerva të Detyrueshme të Naftes dhe Derivateve të Na-
ftes, nenprogrami 20 – Rezervat e detyrueshme të naftes 
dhe derivateve të naftes, zeri 484 – Mallra strategjike dhe 
rezerva tjera, shfrytezohen sipas programit të miratuar pa-
raprakisht për formimin e rezervave të detyrueshme të na-
ftes dhe derivateve të naftes për vitin 2013 nga Keshilli 
Drejtues i Drejtorise për Rezerva të Detyrueshme të Naftes 
dhe Derivateve të Naftes.  

 
Neni 51 

Të hyrat e realizuara nga aktivitete vetefinancuese, do-
nacione dhe hua, shfrytezuesit buxhetore nga pushteti qen-
dror mund t’i shfrytezojne për dedikimet dhe në lartesi të 
shumave të percaktuara me Buxhet, në baze të planit finan-
ciar vjetor për tremujore, llogari, programe, nenprograme 
dhe zera dhe i njejti nevojitet që të dorezohet te Arka në 
Ministrine e Financave në afat prej 25 ditesh nga dita e do-
rezimit të Buxhetit.   

Shfrytezuesit buxhetore nga pushteti qendror që në per-
berjen e tyre kane  njesi shfrytezuese jane të detyruar që te 
secila njesi shfrytezuese, në afat prej pese ditesh nga dita e 
miratimit të Buxhetit, të dorezojne ekstrakt nga plani finan-
ciar vjetor për tremujore, llogari, programe, nenprograme 
dhe zera, në të cilin permbahen mjetet e lejuara për njesite 
shfrytezuese të vecanta.   

Në baze të ekstraktit nga paragrafi 2 i ketij neni, njesite 
shfrytezuese pergatisin plan të vet financiar për tremujore, 
llogari, programe, nenprograme dhe zera, të cilin kane për 

obligim që ta dorezojne te ministria kompetente dhe te Mi-
nistria e Financave në afat prej 25 ditesh nga dita e mirati-
mit të Buxhetit.    

Gjate vitit shfrytezuesit buxhetore nga pushteti qendror 
mund të dorezojne kerkese për ndryshimin e planit financi-
ar vjetor për tremujore, llogari, programe, nenprograme 
dhe zera, vetem nese behet fjale për shpenzime që nuk ka-
ne mundur të planifikohen me kohe dhe për të njejtat nevo-
jitet që shfrytezuesit buxhetore nga pushteti qendror, të do-
rezojne arsyetim dhe plan financiar vjetor të reviduar për 
tremujore.  

Në baze të planit financiar vjetor, gjate vitit, shfrytezu-
esit buxhetore nga pushteti qendror pergatisin propozim—
plan financiar për tremujorin e dhene, për muaj, llogari, 
programe, nenprograme dhe zera, të cilin e dorezojne te 
Thesari në Ministrine e Financave më së voni pese dite pa-
ra fillimit të tremujorit për të cilin ka të beje plani, për mi-
ratimin të tij.  

Shfrytezuesit buxhetore nga pushteti qendror që në per-
berjen e vet kane njesi shfrytezuese jane të obliguar që te 
Arka në Ministrine e Financave të dorezojne edhe plan tre-
mujor permbledhes për muaj, llogari, programe, nenprogra-
me dhe zera, për njesite e veta shfrytezuese.  

Gjate tremujorit të dhene shfrytezuesit buxhetore nga 
pushteti qendror, mund të dorezojne kerkese për ndryshi-
min e planit financiar tremujor për muaj, llogari, programe, 
nenprograme dhe zera, në kuader të shumave të lejuara për 
tremujorin e dhene.    

 
Neni 52 

Rindarja e mjeteve të percaktuara në llogari të vecanta, 
ndermjet zerave, programeve dhe nenprogrameve shpenzu-
ese në kuader të buxhetit të shfrytezuesit buxhetor, kryhet 
me pelqim paraprak të ministrit të Financave.  

 
4. REALIZIMI I SHPENZIMEVE NGA LLOGARITE E 

SHFRYTEZUESVE BUXHETORE NË BAZE TË ARKE-
TIMIT TË DETYRUESHEM 

 
Neni 53 

Mjetet për pagese sipas urdheresave për permbarim 
(aktvendime për arketim të detyruar dhe urdheresa për 
permbarim të dorezuara nga Banka Popullore e Republikes 
së Maqedonise) realizohen nga zeri 465 – Pagesa sipas do-
kumenteve permbaruese.   

Për zbatimin e urdheresave për permbarim, Ministria e 
Financave me automatizem kryen ridedikim të zerit 465 – 
Pagesa sipas dokumenteve permbaruese në lartesi të shu-
mes së nevojshme nga zera tjere ku ka mjete në disponim 
në kuader të buxhetit të shfrytezuesit buxhetor, pervec nga 
kategoria 40 – Rroga dhe kompensime.    

Me perjashtim nga paragrafi 2 i ketij neni, për Ndarjen 
090.02 – Ministria e Financave-Funksione të shtetit do të 
zbatohet neni 24 i ketij ligji.  
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5. DISPOZITA TË FUNDIT 
 

Neni 54 
Buxheti i Republikes së Maqedonise për vitin 2013 do 

të realizohet nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2013.  
 

Neni 55 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në “Gazeten Zyr-

tare të Republikes së Maqedonise”, ndersa do të zbatohet 
nga 1 janari 2013.  

__________ 
4023. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

БУЏЕТИТЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување  и дополнува-

ње на Законот за буџетите, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 декември 2012 година. 
 

      Бр. 07-5337/1                                Претседател 
28 декември 2012 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за буџетите („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 64/2005, 4/2008, 103/2008, 
156/2009, 95/10 и 180/11), во членот 2 став (1) точка 6 
зборовите: „Фондот за магистрални и регионални пати-
шта“ се бришат.  

 
Член 2 

Во членот 15 ставот (3) се брише. 
 

Член 3 
По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи: 

„Стратешки план на буџетските корисници 
 

Член 15-а 
(1) Буџетските корисници изготвуваат тригодишен 

стратешки план во кој се содржани програми и актив-
ности за остварување на стратешките приоритети на 
Владата на Република Македонија, како и целите и 
приоритетите на буџетскиот корисник за тој период. 

(2) Стратешките планови на буџетските корисници 
треба да содржат квантифицирани програми, активно-
сти, цели и приоритети на буџетските корисници за 
тригодишниот период кои не треба да ги надминуваат 
максималните износи на одобрени средства за наред-
ните три фискални години  утврдени од Владата на Ре-
публика Македонија согласно со членот 18 од овој за-
кон. 

(3) Стратешките планови на буџетските корисници 
се составен дел од буџетското барање на буџетскиот 
корисник кое се доставува до Министерството за фи-
нансии на начин утврден во членот 22 став (4) од овој 
закон. 

(4) Доколку буџетските корисници не ги изготват и 
достават стратешките планови согласно со ставовите 
(2) и (3) на овој член ќе се смета дека не е комплетно 
буџетското барање на буџетскиот корисник и истото со 
укажувања ќе се врати на доработка на буџетскиот ко-
рисник во рок утврден од Министерството за финан-
сии. 

(5) Ако буџетските корисници не постапат по ука-
жувањата на Министерството за финансии од ставот 
(4) на овој член ќе се смета како воопшто да не доста-
виле буџетско барање и Министерството за финансии 
во нивно име изготвува предлог на буџет.“ 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR BUXHETE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për buxhete ("Gazeta Zyrtare e Republikes së 

Maqedonise" numer 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 
95/10 dhe 180/11), në nenin 2 paragrafi (1) pika 6 fjalet: 
"Fondi për Rruge Magjistrale dhe Rajonale" shlyhen.   

 
Neni 2 

Në nenin 15 paragrafi (3) shlyhet.  
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Neni 3 
Pas nenit 15 shtohet neni i ri 15-a, si vijon:  
 

"Plani strategjik i shfrytezuesve buxhetore 
 

Neni 15-a 
(1) Shfrytezuesit buxhetore perpilojne plan strategjik 

trevjecar në të cilin permbahen programet dhe aktivitetet 
për realizimin e prioriteteve strategjike të Qeverise së Re-
publikes së Maqedonise, si dhe qellimet dhe prioritetet e 
shfrytezuesit buxhetor për atë periudhe.  

(2) Planet strategjike të shfrytezuesve buxhetore duhet 
të permbajne programe, aktivitete, qellime dhe prioritete të 
kuantifikuara të shfrytezuesve buxhetore për periudhen 
trevjecare, që nuk duhet t'i tejkalojne shumat maksimale të 
mjeteve të miratuara për tre vitet e ardhshme fiskale të per-
caktuara nga Qeveria e Republikes së Maqedonise në paj-
tim me nenin 18 të ketij ligji.  

(3) Planet strategjike të shfrytezuesve buxhetore jane 
pjese perberese e kerkeses buxhetore të shfrytezuesit bux-
hetor që dorezohet në Ministrine e Financave në menyre të 
percaktuar në nenin 22 paragarfi (4) të ketij ligji.  

(4) Nese shfrytezuesit buxhetore nuk i perpilojne dhe 
dorezojne planet strategjike në pajtim me paragrafet (2) 
dhe (3) të ketij neni, do të konsiderohet se nuk eshte e 
kompletuar kerkesa buxhetore e shfrytezuesit buxhetor dhe 
e njejta me sugjerime do t'i kthehet në perpilim plotesues 
shfrytezuesit buxhetor në afatin e percaktuar nga Ministria 
e Financave.  

(5) Nese shfrytezuesit buxhetore nuk veprojne sipas 
sugjerimeve të Ministrise së Financave nga paragrafi (4) i 
ketij neni, do të konsiderohet sikur nuk kane dorezuar fare 
kerkese buxhetore dhe Ministria e Financave në emer të 
tyre perpilon propozim-buxhet.”  

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", ndersa do 
të zbatohet nga 1 janari 2013. 

__________ 
4024. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО 
ЗАЕМ КАЈ ДОЈЧЕ БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА 
ЗАЕМ ОБЕЗБЕДЕН СО ГАРАНЦИЈА ЗАСНОВА-
НА НА ПОЛИТИКИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА  

ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА 
 
Се прогласува Законот за задолжување на Републи-

ка Македонија со заем кај Дојче банка по Договорот за 
заем обезбеден со гаранција заснована на политики од 
Меѓународната банка за обнова и развој - Светска бан-
ка, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 28 декември 2012 година. 

 
      Бр. 07-5352/1                                Претседател 
28 декември 2012 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н  

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ДОЈЧЕ БАНКА ПО ДОГО-
ВОРОТ ЗА ЗАЕМ ОБЕЗБЕДЕН СО ГАРАНЦИЈА 
ЗАСНОВАНА НА ПОЛИТИКИ ОД МЕЃУНАРОД-
НАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКА  

БАНКА 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Дојче бан-

ка со заем обезбеден со гаранција заснована на полити-
ки од Меѓународната банка за обнова и развој - Свет-
ска банка во износ од 250.000.000 евра. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем 
обезбеден со гаранција кој ќе се склучи меѓу Републи-
ка Македонија, Дојче банка и Меѓународната банка за 
обнова и развој - Светска банка. 

Во име на Република Македонија Договорот за заем 
од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за 
финансии. 

 
Член 3 

Условите и начинот на активирање на гаранцијата 
од членот 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за 
гаранција кој ќе се склучи меѓу Република Македонија 
и Меѓународната банка за обнова и развој - Светска 
банка. 

Во име на Република Македонија Договорот за га-
ранција од ставот 1 на овој член ќе го потпише мини-
стерот за финансии. 

 
Член 4 

Заемот од членот 1 од овој закон ќе се отплати на 
две рати од кои првата рата во износ од 95.000.000 евра 
ќе биде отплатена на денот на достасувањето кој паѓа 
пет години од денот на повлекувањето на средствата на 
заемот, додека втората рата во износ од 155.000.000 
евра ќе биде отплатена на денот на достасувањето кој 
паѓа седум години од денот на повлекувањето на 
средствата. 

Каматната стапка ќе се утврди како фиксна каматна 
стапка два дена пред денот на повлекувањето на средс-
твата од заемот од членот 1 од овој закон, а ќе се прес-
мета како збир од аритметичката средина од петгодиш-
ниот и седумгодишниот своп (за евро валута) плус мар-
гина во износ од 2,75%. Каматниот трошок ќе се отпла-
ќа полугодишно. 
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На денот на повлекувањето на средствата од заемот 
од членот 1 од овој закон, Република Македонија ќе и 
плати на Меѓународната банка за обнова и развој - 
Светска банка еднократна провизија во износ од 0,25% 
од износот на дадената гаранција и еднократна прови-
зија во износ од 0,5% годишно од износот на гаранци-
јата, пресметана по дисконтирана вредност за време-
траење на гаранцијата.  

На денот на повлекувањето на средствата од заемот 
од членот 1 од овој закон, Република Македонија ќе и 
плати на Дојче банка еднократна провизија во износ од 
1,50% од вредноста на заемот. 

 
Член 5 

Корисник на средствата од заемот од членот 1 од 
овој закон е Министерството за финансии.  

 
Член 6 

Република Македонија заемот од членот 1 од овој 
закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македо-
нија. 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија". 

__________ 
 

L I GJ 
PËR HUAMARRJE TË REPUBLIKES SË MAQEDO-
NISE TE DOJCE BANKA SIPAS MARREVESHJES 
PËR HUA TË SIGURUAR ME GARANCI TË BAZU-
AR NË POLITIKA TË BANKES NDERKOMBETA-
RE PËR RINDERTIM DHE ZHVILLIM-BANKES  

BOTERORE 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonise merr hua te Dojce Banka të 

siguruar me garanci të bazuar në politika të Bankes Nder-
kombetare për Rindertim dhe Zhvillim-Bankes Boterore në 
shume prej 250 000 000 euro. 

 
Neni 2 

Kushtet dhe menyra e shfrytezimit të huas nga neni 1 i 
ketij ligji, percaktohen me Marreveshje për hua të siguruar 
me garanci që do të lidhet ndermjet Republikes së Maqedo-
nise, Dojce Bankes dhe Bankes Nderkombetare për Rin-
dertim dhe Zhvillim-Bankes Boterore. 

Në emer të Republikes së Maqedonise, Marreveshjen 
për hua nga paragrafi 1 i ketij neni, do ta nenshkruaje mini-
stri i Financave. 

 
Neni 3 

Kushtet dhe menyra e aktivizimit të garancise nga neni 
1 i ketij ligji, percaktohen me Marreveshje për garanci që 
do të lidhet ndermjet Republikes së Maqedonise dhe Ban-
kes Nderkombetare për Rindertim dhe Zhvillim-Bankes 
Boterore. 

Në emer të Republikes së Maqedonise, Marreveshjen 
për garanci nga paragrafi 1 i ketij neni do ta nenshkruaje 
ministri i Financave. 

Neni 4 
Huaja nga neni 1 i ketij ligji do të paguhet në dy keste, 

nga të cilat kesti i pare në shume prej 95 000 000 euro do 
të paguhet në diten e maturimit  që bie pese vite nga dita e 
terheqjes së mjeteve të huas, ndersa kesti i dyte në shume 
prej 115 000 000 euro do të paguhet në diten e maturimit  
që bie shtate vite nga dita e terheqjes së mjeteve. 

Shkalla e kamates do të percaktohet si shkalle fikse e 
kamates dy dite para dites së terheqjes së mjeteve të huas 
nga neni 1 i ketij ligji, e do të llogaritet si shume e mesit 
aritmetik të svopit pesevjecar dhe shtatevjecar (për valute 
euro) plus margjina në shume prej 2,75%. Shpenzimet e 
kamates do të paguhen në gjysmevjetor. 

 Në diten e terheqjes së mjeteve të huas nga neni 1 i ke-
tij ligji, Republika e Maqedonise do t'i paguaje Bankes 
Nderkombetare për Rindertim dhe Zhvillim-Bankes Bote-
rore provizion të njehershem në shume prej 0,25% të shu-
mes së garancise së dhene dhe provizion të njehershem në 
shume prej 0,5% në vit të shumes së garancise së dhene, të 
llogaritur me vlere diskontimi për kohezgjatjen e garancise. 

Në diten e terheqjes së mjeteve të huas nga neni 1 i ke-
tij ligji, Republika e Maqedonise do t'i paguaje Dojce Ban-
kes provizion të njehershem në shume prej 1,50% të shu-
mes së huas. 

 
Neni 5 

Shfrytezues i mjeteve të huas nga neni 1 i ketij ligji 
eshte Ministria e Financave. 
 

Neni 6 
Republika e Maqedonise huan nga neni 1 i ketij ligji do 

ta paguaje nga Buxheti i Republikes së Maqedonise. 
 

Neni 7 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në “Gazeten Zyr-

tare të Republikes së Maqedonise". 
__________ 

4025. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

 
Се прогласува Законот за изменување на Царински-

от закон, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 декември 2012 година. 
 

      Бр. 07-5353/1                                Претседател 
28 декември 2012 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

 
Член 1 

Во Законот за изменување и дополнување на Ца-
ринскиот закон („Службен весник на Република Маке-
донија" број 11/12), во членовите 3 и 4 датата „од 1 ја-
нуари 2013 година" се заменува со датата „од 1 јануари 
2014 година". 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија". 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT DOGANOR 

 
Neni 1 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit doga-
nor ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 
11/12), në nenet 3 dhe 4 data "nga 1 janari 2013"  zevende-
sohet me daten "nga 1 janari 2014". 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në “Gazeten Zyr-
tare të Republikes së Maqedonise”. 

__________ 
4026. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И 

ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот  

за игрите на среќа и за забавните игри, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 декември 2012 година. 
 

      Бр. 07-5354/1                                 Претседател 
28 декември 2012 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА ИГРИТЕ НА 

СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ 
  

Член 1 
Во Законот за игрите на среќа и за забавните игри 

("Службен весник на Република Македонија" број 
24/11, 51/11, 148/11 и 74/12), во членот 7 став (2) зборо-
вите: "и електронските" се бришат. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Електронските и интернет игрите на среќа се при-

редуваат од страна на трговското друштво од ставот (2) 
на овој член, само или заедно со други приредувачи, 
при што без оглед на формата на здружување ова тр-
говско друштво треба да има најмалку 51% учество во 
капиталот и во правото на одлучување во здружување-
то."  

 
Член 2 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за игрите на среќа и забавните игри („Службен вес-
ник на Република Македонија" број 74/12), во членот 
63 став (1) зборовите: „една година" се заменуваат со 
зборовите: „две години". 

 
Член 3 

Трговското друштво за приредување на игри на 
среќа во кое Република Македонија е содружник или 
акционер со најмалку 51% од основната главнина е 
должно да започне да ги приредува електронските игри 
на среќа заедно со друг приредувач во рок од една го-
дина од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија". 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR LOJERA TË  

FATIT DHE PËR LOJERA ARGETUESE 
  

Neni 1 
Në Ligjin për lojera të fatit dhe për lojera argetuese 

(“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 
24/11, 51/11, 148/11 dhe 74/12) në nenin 7 paragrafi (2) 
fjalet: “dhe elektronike” shlyhen. 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
“Lojerat e fatit elektronike dhe të internetit organizohen 

nga shoqeria tregtare nga paragrafi (2) i ketij neni, vete apo 
bashke me organizatore tjere, me ç’rast pa marre parasysh 
formen e bashkimit kjo shoqeri tregtare duhet të kete së pa-
ku 51% pjesemarrje në kapitalin dhe në të drejten e ven-
dimmarrjes në bashkim”.  
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Neni 2 
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit për 

lojera të fatit dhe për lojera argetuese (“Gazeta Zyrtare e 
Republikes së Maqedonise” numer 74/12), në nenin 63 pa-
ragrafi (1) fjalet: “një viti” zevendesohen me fjalet: “dy vi-
tesh”. 

 
Neni 3 

Shoqeria tregtare për organizimin e lojerave të fatit në 
të cilen Republika e Maqedonise eshte bashkepronar apo 
aksionar me së paku 51% të kryegjese baze, detyrohet që të 
filloje t’i organizoje lojerat elektronike të fatit bashke me 
organizatore tjeter në afat prej një viti nga dita e hyrjes në 
fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi diten e botimit në “Gazeten Zyrtare 
të Republikes së Maqedonise”. 

__________ 
4027. 

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-
на (“Службен весник на Република Македонија“ број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28 декември 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИ-
СТАН ВО СОСТАВ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СИЛИ 
ЗА БЕЗБЕДНОСНА ПОДДРШКА НА АВГАНИСТАН  

- ИСАФ 
 
 1. За учество во мировната операција во состав на 

Меѓународните сили за безбедносна поддршка на 
Авганистан - ИСАФ, се испраќаат припадници на Ар-
мијата на Република Македонија, и тоа: 

- една механизирана пешадиска чета во состав од 
150 припадници на Армијата на Република Македонија 
за обезбедување на командата на ИСАФ, 

- двајца штабни офицери на Армијата на Република 
Македонија за работа во командите на ИСАФ и 

- пет припадници на Армијата на Република Маке-
донија во состав на Наменските сили за партнерство и 
советување (НСПС) за подршка на третата бригада од 
209-от корпус на Авганистанската национална армија. 

2. Припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 на оваа одлука се упатуваат смета-
но од јануари 2013 до јули 2013 (прва годишна ротаци-
ја) и јули 2013 до јануари 2014 година (втора годишна 
ротација). 

3. Финансиските трошоци за припадниците на Ар-
мијата на Република Македонија за транспорт во ми-
ровната операција ги обезбедува НАТО ( стратешки 
партнер/земја контрибутор), додека трошоците за пла-
ти, надоместоци, придонеси и логистички трошоци ги 
обезбедува Република Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана, односно Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Mакедонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-5331/1 Претседател 

28 декември 2012 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4028. 
Врз основа на  член 84 алинеја петта и Амандманот 

XXII а во согласност со  Амандманот XXVIII ставови 6 
и 7 од Уставот на Република Македонија и членот 6 
став 1 алинеја 4 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” број 60/2006,69/2006,150/10 и 100/11), Со-
бранието на Република  Македонија, на седницата одр-
жана на 28 декември  2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I.За член на Судскиот совет на Република Македо-

нија е избран      
Беким Реџепи, дипломиран правник од Скопје, со 

положен правосуден испит. 
 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-5332/1 Претседател 

28 декември 2012 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4029. 

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за безбед-
ност на производите („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 33/2006, 63/2007, 24/2011, 51/2011 и 
148/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 25.12.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЕВРОП-
СКАТА КОМИСИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ТЕХ-
НИЧКИ И НЕХАРМОНИЗИРАНИ ПРОПИСИ, ТЕХ-
НИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И  СТАНДАРДИ (1)  

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со оваа уредба се уредува постапката за известува-
ње на Европската комисија за донесување на технички 
и  нехармонизирани прописи, технички спецификации 
и  стандарди. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-
ат следното значење: 

1.„производ“ е секој индустриски произведен про-
извод и секој земјоделски производ, вклучувајќи и про-
изводи од риба ; 

2. „услуга“ е секоја услуга на информатичкото оп-
штество, со други зборови, секоја услуга која вообича-
ено се обезбедува за надомест на далечина, по еле-
ктронски пат и на поединечно барање на корисникот 
на услугите. Оваа услуга не се однесува на услугите за 
радиоемитување и телевизиско емитување. 

За целите на оваа дефиниција : 
- „на далечина“ значи дека услугата се обезбедува 

без истовремено страните да бидат присутни; 
- „ по електронски пат“ значи дека услугата почет-

но се испраќа и се прима на своето одредиште по пат 
на електронска опрема за обработка (вклучувајќи ја и 
дигиталната компресија) и чување на податоци и це-
лосно испратена, пренесена и примена преку жица, ра-
дио, оптички средства или други електромагнетски 
средства;  

- „на поединечно барање на корисникот на услуги-
те“ значи дека услугата се обезбедува преку пренос на 
податоци на поединечно барање. 

Списокот на услуги кои не се опфатени со оваа де-
финиција е даден во Прилог 3 кој е составен дел на 
оваа уредба.  

3. „правило на услуги“, е барање од општа природа 
кое се однесува на активностите за започнување и из-
вршување на услугите во смисла на точка 2 од овој 
став , особено одредбите кои се однесуваат на давате-
лот на услуги, на услугите и на корисникот на услуги-
те, со исклучок на сите правила кои не се посебно на-
менети за услугите што се дефинирани во точка 2 од 
овој став и Прилог 3 од оваа уредба . 

Оваа дефиниција не се однесува на правилата кои 
се утврдени во прописите од областа на финансиските 
услуги, телекомуникациски услуги и за други пазари 
или тела за вршење на функции за расчистување или 
порамнување за овие пазари. 

За целите на оваа дефиниција: 
                            
1   (*) Со оваа уредба се врши усогласување  со : 
-Директива 98/34/ЕС на Европскиот парламент и на Советот за 
утврдување на постапката за обезбедување информации од обла-
ста на техничките стандарди и прописи - CELEX бр.31998L0034; 
и 
-Директива 98/48/ЕС на Европскиот парламент и на Советот за 
изменување и дополнување на Директивата 98/34/ЕС со која се 
утврдува постапката за обезбедување информации од областа на 
техничките стандарди и прописи - CELEX бр.31998L0048; 

- се смета дека едно правило е посебно наменето за 
услуги на информатичкото општество во случај кога, 
имаjќи го предвид неговиот опис на причините и него-
виот оперативен дел, посебната цел и предмет на сите 
или некои од неговите поединечни одредби е да ги уре-
ди овие услуги на јасен и наменски начин; и 

- се смета дека едно правило не е посебно наменето 
кон услугите на информатичкото општество ако се од-
несува на овие услуги само индиректно или случајно. 

4.„техничка спецификација“ е спецификација што 
се содржи во документ кој ги утврдува потребните ка-
рактеристики на еден производ, како што се нивото на 
квалитет, перформансите, безбедноста или димензиите, 
вклучуваjќи ги и барањата што се применуваат на про-
изводот во однос на името под кој производот се про-
дава, терминологијата, симболите, тестирањето и мето-
дите на тестирање, пакувањето, означувањето или ста-
вањето етикети и постапките за оцена на сообразноста, 
како и методите за производство и процесите во врска 
со други производи, каде што овие имаат ефект врз 
нивните карактеристики. 

5. „други барања“ се барања кои се различни од 
техничката спецификација, а се наметнати на еден про-
извод со цел да се заштитат, особено, потрошувачите 
или животната средина, и кои влијаат на неговиот жи-
вотен циклус откако е пуштен на пазарот, како што се 
условите за користење, за рециклирање, за повторна 
употреба или за фрлање, кога тие услови значително 
влијаат на составот и на природата на производот или 
на неговото рекламирање. 

6. „стандард“ е техничка спецификација одобрена 
од признато тело за стандардизација за повторлива или 
за постојана примена, со која усогласувањето не е за-
должително и која е една од следниве: 

- меѓународен стандард е стандард донесен од меѓу-
народна организација за стандардизација и ставен на 
располагање на јавноста; 

- европски стандард е стандард донесен од Европ-
ско тело за стандардизација и ставен на располагање на 
јавноста; 

- национален стандард е стандард донесен од Ин-
ститутот за стандардизација на Република Македонија   
и ставен на располагање на јавноста; 

7. „програма за стандарди“ е работна програма на 
признато тело за стандардизација  со листа на предме-
ти од стандардизација за извршување; 

8. „нацрт стандард„ е документ кој го содржи тек-
стот од техничката спецификација што се однесува на 
даден предмет, кој е на разгледување за усвојување во 
согласност со постапката за усвојување на стандарди, 
како и документ кој е во истата форма на подготовка и 
доставен за јавно мислење или критика; 

9. „Европско тело за стандардизација“ е тело за 
стандардизација наведено во Прилог 1 кој е составен 
дел на оваа уредба ; 

10. „национално тело за стандардизација“ е тело за 
стандардизација наведено во Прилог 2 кој е составен 
дел на оваа уредба; 

11. „технички пропис“ се технички спецификации и 
други барања или правила на услуги, вклучувајќи  и 
релевантни административни одредби, чие следење е 
задолжително de jure или de facto, во случај на марке-
тинг, обезбедување на услуга, формирање на оператор 
за услуги или во употреба во Република Македонија и 
земја – членка на Европската унија (во натамошниот 
текст: земја-членка), како што се закони, подзаконски 
прописи или административни одредби во Република 
Македонија и земјите-членки, освен оние што се пред-
видени со членот 16 на оваа уредба, со кои се забрану-
ва производство, увоз, маркетинг или употреба на про-
извод или се забранува употребата на услугата, како и 
формирање на давател на услуги;  

De facto техничките прописи вклучуваат: 
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- закони, подзаконски прописи или административ-
ни одредби во Република Македонија и земја-членка 
што се однесуваат на техничките спецификации или на 
други барања или на правила на услуги, или на профе-
сионалните кодекси или на кодексите на пракса кои ва-
жат за техничките спецификации или за други барања 
или на правилата на услуги согласно со кои се стекнува 
оцена за сообразност со обврски дадени во споменати-
те закони, регулативи или административни одредби, 

- доброволни договори, каде што државните органи 
се една од договорните страни, кои обезбедуваат за 
општ интерес, усогласеност со техничките специфика-
ции или  други барања, исклучувајќи ги спецификации-
те за тендери за јавни набавки, 

- технички спецификации или други барања или 
правила на услуги што се поврзани со фискални или со 
финансиски мерки кои влијаат на потрошувачката на 
производите или услугите, поттикнувајќи ја усогласе-
носта со овие технички спецификации, или други бара-
ња, или правила на услуги, техничките спецификации 
или другите барања, или правилата на услуги што се 
поврзани со националниот систем за социјално осигу-
рување, се исклучени; 

12. „нацрт технички пропис“ е текст од техничката 
спецификација или друго барање или од правило на ус-
луги, вклучувајќи ги административните одредби, фор-
мулиран со цел да се усвои или да се донесе како тех-
нички пропис, додека текстот е во фаза на изготвување 
во која се уште можат да бидат направени значителни 
изменувања и дополнувања. 

 
II. ПОСТАПКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА КО-
МИСИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ  И НЕХАРМО-
НИЗИРАНИ ПРОПИСИ,ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

И СТАНДАРДИ 
 

1. Известување за донесување на технички  
и нехармонизирани прописи 

 
Член 3 

Државните органи кои подготвуваат технички про-
писи имаат обврска за тие прописи да ја известат 
Европската комисија преку контактната точка – Мини-
стерството за економија. 

Известувањето од став 1 на овој член, треба особе-
но да содржи: 

1. податоци за државниот орган доносител на тех-
ничкиот пропис; 

2. податоци за лицето определено да контактира со 
Министерството за економија; 

3. правна основа за подготвување на техничкиот 
пропис;4. податоци за производите и правилата на ус-
лугите опфатени со техничкиот пропис кој се подго-
твува; 

5. цели и причини за подготвување на техничкиот 
пропис; 

6. податоци за меѓународните прописи или доку-
менти на кои техничкиот пропис се темели или кои се 
применуваат на истите производи; и 

7. причини за секое отстапување од меѓународните 
прописи или документи. 

Известувањето од став 1 на овој член, државните 
органи треба да го достават до Министерството за еко-
номија во писмена форма заедно со техничкиот пропис 
кој го подготвуваат. 

Известувањето од став 2 на овој член, нема довер-
лив карактер, освен во случај кога изрично тоа го бара 
надлежниот државен орган за што дава образложение 
согласно прописите за класифицирани информации. 

Член 4 
Министерството за економија треба да одлучи за 

потребата од проследување на добиеното известување 
до Европската комисија. При одлучувањето Мини-
стерството за економија ќе се придржува кон постапка-
та утврдена со одредбите на оваа уредба и оценката и 
образложението на надлежниот државен орган по ова 
прашање. 

Министерството за економија е должно веднаш да 
го достави позитивно оценетото известување до Европ-
ската Комисија преку систем за информирање на тех-
нички прописи (Technical Regulations Information 
System – TRIS). 

За спроведеното известување од став 2 на овој член, 
Министерството за економија треба да го информира и 
надлежниот државен орган. 

 
Член 5 

Одредбите на член 3 од оваа уредба не се примену-
ваат, ако со нацртот на техничкиот пропис се транспо-
нира целиот текст од еден меѓународен или Европски 
стандард. 

Во случајот од став 1 на овој член доволна е само 
информација што упатува на релевантниот стандард. 

 
Член 6 

Покрај известувањето од член 3 на оваа уредба, ка-
де што е соодветно и доколку не е веќе испратено со 
тоа известување, државните органи истовремено ги до-
ставуваат и текстовите од основните закони или од 
подзаконските прописи на кои главно и директно се 
однесува техничкиот пропис, ако е потребна консулта-
ција на тие текстови за да се проценат последиците од 
нацртот на техничкиот пропис. 

 
Член 7 

Државните органи повторно го доставуваат нацртот 
на техничкиот пропис до Европската комисија соглас-
но постапката утврдена во членот 3 на оваа уредба, ако 
постојат значајни измени на нацртот што значи особе-
но менување на содржината на текстот, ако распоредот 
првично предвиден за спроведување се скратува, ако се 
додадени дополнителни спецификации или барања или 
ако постапката е направена да биде порестриктивна.  

Член 8 
Ако со нацртот на техничкиот пропис се предвиду-

ва ограничување на рекламирањето или употребата на 
некое хемиско соединение, на подготовката или на 
производот врз основа на заштитата на здравјето на лу-
ѓето или на потрошувачите или на животната средина, 
од страна на надлежниот државен орган се доставува 
до Европската комисија преглед или референции за си-
те релевантни податоци познати во врска со соедине-
нието, со подготовката или со производот, како и за за-
мените што се на располагање, кога таа информација е 
достапна. 

Покрај информациите од став 1 на овој член, од 
страна на надлежниот државен орган до Европската ко-
мисија се доставува и образложение за предвидените 
ефекти од нацртот на техничкиот пропис врз здравјето 
на луѓето и на заштитата на потрошувачите и на жи-
вотната средина, заедно со анализа на ризикот кој се 
смета за соодветен во согласност со прописите и со оп-
штите принципи за процена на ризикот од постојни и 
нови хемиски соединенија. 

 
Член 9 

Ако Европската комисија и земјите - членки доста-
ват забелешки на нацртот на техничкиот пропис, над-
лежниот државен орган треба  да ги земе во предвид 
тие забелешки доколку се прифатливи во понатамош-
ното подготвување на техничкиот пропис. 
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Надлежниот државен орган треба преку контактна-
та точка  – Министерството за економија веднаш до 
Европската комисија да го достави конечниот текст на 
техничкиот пропис. 

 
Член 10 

Кога нацртот на техничкиот пропис е предмет на 
известување до Европската комисија во подготвителна-
та фаза врз основа на друг акт на Европската унија, то-
гаш надлежниот државен орган може да достави изве-
стување во смисла на член 3 од оваа уредба врз основа 
на тој акт, под услов задолжително да наведе дека тоа 
известување претставува и известување за целите на 
оваа уредба. 

 
Член 11 

Државните органи треба да го одложат донесување-
то на нацртот на техничкиот пропис за три месеци од 
денот на приемот на известувањето од член 3 на оваа 
уредба од страна на Европската комисија. 

 
Член 12 

Ако Европската комисија или некоја земја – членка 
поднесе, во периодот од три месеци од денот на прие-
мот на известувањето од член 3 на оваа уредба од стра-
на на Европската комисија, детално мислење во смисла 
дека предвидената мерка може да создаде пречки во 
слободното движење на производите во рамките на 
внатрешниот пазар или во правилата на услугите, сло-
бодното движење на услуги или слободата за право на 
формирање на услужен оператор, а не се од фискален 
или финансиски аспект на оваа мерка, надлежниот др-
жавен орган треба да го одложи: 

- на четири месеци донесувањето на нацртот на тех-
ничкиот пропис во форма на доброволен договор во 
смисла на член 2 став 1 точка 11 алинеја 2 од оваа 
уредба; или 

- на шест месеци донесувањето на кој било друг на-
црт на технички пропис, без да е во спротивност со 
член 13 од оваа уредба. 

Во случајот од став 1 на овој член, надлежниот др-
жавен орган треба преку контактната точка – Мини-
стерството за економија да поднесе извештај до Европ-
ската комисија за дејствијата што предлага да ги презе-
ме врз основа на добиените детални мислења. 

 
Член 13 

Државните органи треба да го одложат донесување-
то на техничкиот пропис за 12 месеци од денот на при-
емот на известувањето наведено во член 3 на оваа 
уредба од страна на Европската комисија, ако во пери-
одот од три месеци од тој ден, Европската комисија ги 
објави: 

- своите намери да предложи или да донесе дире-
ктива, регулатива или одлука во истата област во сог-
ласност со Договорот за функционирање на Европската 
Унија, или 

- своите наводи дека нацртот на техничкиот пропис 
се однесува на материја која е опфатена со предлогот 
на директива, регулатива или одлука доставена до Со-
ветот на Европската Унија во согласност со Договорот 
за функционирање на Европската Унија. 

Ако Советот на Европската унија донесе заеднички 
став за време на периодот на мирување од став 1 на 
овој член, тој период се продолжува за 18 месеци и врз 
истиот се применуваат одредбите од член 14 на оваа 
уредба. 

Член 14 
Обврската за одложување од донесувањето на тех-

ничкиот пропис од член 13 став 1 од оваа уредба пре-
станува кога: 

- Европската комисија ќе ја извести Република Ма-
кедонија дека веќе нема намера да предложи или да до-
несе обврзувачки акт на Европската унија од член 13 
став 1 алинеја 1 на оваа уредба; 

- Европската комисија ќе ја извести Република Ма-
кедонија за повлекувањето на нејзиниот нацрт или 
предлог; и 

- Европската комисија или Советот на Европската 
Унија ќе донесе обврзувачки акт на Европската унија. 

 
Член 15 

Одредбите на членовите 11, 12 и 13 од оваа уредба 
не се применуваат во случаи кога: 

- поради итни причини предизвикани од сериозни и 
непредвидливи околности поврзани со заштитата на 
здравјето на луѓето или на јавната безбедност, зашти-
тата на животните или на растенијата и за правилата на 
услуги, исто така и за јавниот интерес, особено зашти-
тата на малолетните лица, надлежниот државен орган 
треба да подготви технички прописи во многу краток 
временски период за да ги донесе и да ги спроведе вед-
наш, без можност за какви било консултации, или 

- поради итни причини предизвикани од сериозни 
околности во врска со заштитата на безбедноста и ин-
тегритетот на финансискиот систем , пред се заштитата 
на депонентите, инвеститорите и на осигурените лица, 
надлежниот државен орган треба веднаш да усвои и да 
спроведе правила за финансиските услуги. 

Во известувањето од член 3 на оваа уредба, надлеж-
ниот државен орган ја образложува итноста на презе-
мените мерки од став 1 алинеи 1 и 2 на овој член. 

 
Член 16 

Одредбите на членовите од 3 до 15 на оваа уредба 
не се применуваат на закони, подзаконски прописи или 
административни прописи или на доброволните дого-
вори со кои државните органи: 

- се усогласуваат со обврзувачките акти на Европ-
ската унија, кои резултираат со донесување на технич-
ки спецификации и правила на услуги, 

- ги исполнуваат обврските што произлегуваат од 
меѓународните договори, кои резултираат со донесува-
ње  на технички спецификации или правила на услуги 
во Европската унија, 

- ги користат заштитните клаузули предвидени во 
обврзувачките акти на Европската унија, 

- го применуваат членот 18 од Законот за безбед-
ност на производите, 

- се ограничуваат себеси на спроведување на некоја 
пресуда од Судот на правдата на Европската унија, 

- се ограничувачки при изготвување на изменување 
и дополнување на посебен технички пропис во смисла 
на член 2 став 1 точка 11 од оваа уредба, во согласност 
со барањето на Европската комисија, поради отстрану-
вање одредена пречка во трговијата или, во случај на 
правилата за услуги, за слободно движење на услуги 
или за слободата на право за основање на оператори за 
услуги. 

Одредбите на членовите од 11,12,13,14 и 15 на оваа 
уредба не се применуваат на закони, подзаконски про-
писи или административни прописи со кои државните 
органи забрануваат производство, ако со тоа не го по-
пречуваат слободното движење на производите. 
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Одредбите на членовите 13 и 14 од оваа уредба не 
се применуваат на доброволните договори наведени во 
член 2 став 1 точка 11 алинеја 2 од оваа уредба. 

Одредбите на членовите од 11,12,13,14 и 15 на оваа 
уредба не се применуваат на техничките спецификации 
или на другите барања или на правилата на услугите 
наведени во член 2 став 1 точка 11 алинеја 3 од оваа 
уредба. 

 
Член 17 

Техничките прописи кои ја поминале постапката за 
известување утврдена со одредбите на оваа уредба, 
треба да содржат образложение во кое се дава објасну-
вање дека техничкиот пропис е донесен согласно 
одредбите на оваа уредба и истото се објавува во при-
лог на техничкиот пропис во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
Член 18 

Одредбите на членовите од 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15,16 и 17 на оваа уредба ќе се применуваат 
за известување на Европската комисија за донесување 
на нехармонизираните прописи.  

 
 

2. Известување за донесување на технички  
спецификации и стандарди 

 
Член 19 

Европската комисија и телата за стандардизација 
наведени во Прилозите 1 и 2 на оваа уредба (во ната-
мошниот текст: тела за стандардизација), од страна на 
Институтот за стандардизација на Република Македо-
нија се известуваат за новите предмети вклучени во не-
говата програма за стандарди, кои се однесуваат на 
подготвување или на изменување на еден национален 
стандард, освен ако со нив не се врши идентична или 
еквивалентна транспозиција на меѓународен или на 
Европски стандард. 

Известувањето од став 1 на овој член треба особено 
да покажува дали со конкретниот стандард: 

- се пренесува меѓународен стандард без да биде 
еквивалентен; 

- тоа ќе биде нов национален стандард; или 
- се изменува еден национален стандард. 
 

Член 20 
На барање од Европската комисија и од телата за 

стандардизација, Институтот за стандардизација на Ре-
публика Македонија треба да ги испраќа сите нацрт 
стандарди до нив, како и да ги информира за превземе-
ните активности врз основа на нивните дадени забеле-
шки во врска со нацрт стандардите. 

 
Член 21 

На барање од телата за стандардизација од Прило-
гот 2 од оваа уредба, Институтот за стандардизација на 
Република Македонија треба да овозможи нивно па-
сивно или активно вклучување преку испраќање на 
набљудувачи во реализацијата на неговите планирани 
активности со програмата за стандарди. 

 
Член 22 

Институтот за стандардизација на Република Маке-
донија треба да овозможи дискусија за неговите пред-
мети за стандардизација утврдени во програмата за 

стандарди на Европско ниво во согласност со правила-
та утврдени од страна на Европските тела за стандар-
дизација. 

 
Член 23 

Институтот за стандардизација на Република Маке-
донија, треба при подготвувањето и донесувањето на 
македонските стандарди да го врши согласно постапка-
та за известување утврдена во член 19 од оваа уредба. 

 
Член 24 

За време на подготвувањето на Европски стандард 
или по негово одобрување од страна на Европските те-
ла за стандардизација, Институтот за стандардизација 
на Република Македонија не  треба да презема никакви 
активности со кои може да се наруши процесот на хар-
монизација со тој Европски стандард, а особено во таа 
област да не подготвува и донесува нов или изменет 
македонски стандард кој целосно не е во согласност со 
постојниот Европски стандард. 

По исклучок од став 1 на овој член, на барање на 
надлежните државни органи во случај на специфични 
производи, Институтот за стандардизација на Републи-
ка Македонија  може да подготвува технички специфи-
кации или стандарди со цел за донесување на технички 
прописи за тие специфични производи. 

За техничките прописи од став 2 на овој член се из-
вестува Европската комисија согласно постапката 
утврдена во членовите од 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 и 17 на оваа уредба. 

 
Член 25 

Одредбите на членовите од 19,20,21,22,23 и 24 на 
оваа уредба соодветно ќе се применуваат  за известува-
њата од страна на Институтот за стандардизација на 
Република Македонија и за донесување на техничките 
спецификации.  

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 26 

Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат од де-
нот на пристапување на Република Македонија во 
Европската унија или со денот на влегувањето во сила 
на Договорот за оцена на сообразност во ЕУ, освен за 
одредбите од член 25 на оваа уредба, кои се примену-
ваат со пристапувањето на Институтот за стандардиза-
ција на Република Македонија во европските тела за 
стандардизација. 

 
Член 27 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба , 
престанува да важи Уредбата за постапката за известу-
вање на Европската комисија за донесување на технич-
ки и нехармонизирани прописи, технички специфика-
ции и стандарди („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.107/07 и 44/11).  

Член 28 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 41-9360/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4030. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25.12.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ЗА ОПШТИНА   

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Општината Тетово ќе врши работи за располагање 

со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно ис-
полнетите услови од член 89 од Законот за градежно 
земјиште. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-1326/1 Заменик на претседателот 

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4031. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, во својство на Собрание на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен про-
стор и со деловен простор од значење за Републиката-
Скопје, на седницата, одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД ОД 
3.06.2011 ДО 31.12.2011 ГОДИНА НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-
ВЕН  ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ  ЗА  РЕПУБЛИКАТА- 

СКОПЈЕ 
   

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и 

финансиските извештаи за период од 3.06.2011 до 
31.12.2011 година на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката-Скопје, број 
02-2258/3-2 од 22.02.2012 година, усвоени од Одборот 
на директори на ова акционерското друштво. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-8914/1                        Претседател на Владата 

11 декември 2012 година       на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски,с.р. 

4032. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, во својство на Собрание на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен про-
стор и со деловен простор од значење за Републиката-
Скопје, на седницата, одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУ-
ШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ ЗА 

2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работењето на Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен про-
стор од значење за Републиката-Скопје за 2011 година, 
број 02-7789/5-2 од 25.06.2012 година, усвоен од Одбо-
рот на директори на ова  акционерското друштво. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-8914/2                       Претседател на Владата 

11 декември 2012 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски,с.р. 

__________ 
4033. 

Врз основа на член 146 став 2 од Законот за радио-
дифузната дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 
145/2010, 97/2011 и 13/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 

обврзниците во населено место Нов Истевник, општи-
на Делчево, со вкупно 67 (шеесет и седум) домаќинс-
тва, кое не е покриено со радиодифузен сигнал, однос-
но нема прием на програмите на Јавното радиодифузно 
претпријатие „Македонска радиотелевизија“. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до 31.05.2013 година. 

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

 
Бр. 41-9157/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4034. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

("Службен весник на Република Македонија", бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 25.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство, му престанува користењето на 
движните ствари - учебници на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на 
медицината и тоа: 
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за обра-

зование и наука без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со Министерот за образование и наука со кој ќе се уредат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.   
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија". 
 

Бр. 41-9257/1  Заменик на претседателот  
25 декември 2012 година    на Владата на Република 

Скопје   Македонија, 
                                                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 



28 декември 2012  Бр. 171 - Стр. 35 
 
 
4035. 

Врз основа на член 193 став 3 од Законот за пензи-
ско и инвалидско осигурување ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 98/2012), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
25.12.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА УДЕЛИТЕ НА ФОНДОТ НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ  

АУКЦИИ 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на уделите на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија на јавни берзан-
ски аукции бр. 02-6887/1, донесена од Управниот од-
бор на Фондот, на седницата одржана на 4.12.2012 го-
дина. 

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

 
Бр. 41-9261/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4036. 
Врз основа на члeн 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија” 
бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011) и член 25 став 3 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за зем-
јоделското земјиште („Служен весник на Република 
Македонија“ бр.95/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана  на 25.12.2012 година, 
донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ, СПОРЕД ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА ИЗГРАДБА 
“УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ - РЕСТОРАНТ” КО 
РАШТАНИ ВОН Г.Р., ВО ОПШТИНА КИЧЕВО 

 
Член  1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена земјоделско во градежно земјиште, според Локал-
на урбанистичка планска документација, за изградба 
“Угостителски објект - Ресторант” КO Раштани вон 
г.р., во општина Кичево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, е со следните катастарски индика-
ции:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Член  3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9262/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

4037. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 1 и член 418 од 

Законот за трговските друштва („Службен весник на 
Република Македонија" бр.28/04, 84/05, 25/07,  87/08, 
42/10, 48/10 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја во својство на Собрание на Друштвото, на седница-
та, одржана на 25.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ 
„АЕРОДРОМИ HA МАКЕДОНИЈА“, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Статутот на Акционерското друштво за аеро-

дромски услуги „АЕРОДРОМИ HA МАКЕДОНИЈА“, 
во државна сопственост, Скопје („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.35/08, 85/10 и 111/10) во 
членот 8 став 1 износот „2.236.785.200,00“ се заменува 
со износот „2.018.344.092,00“. 

Во ставот 2 зборовите „6.000,00 денари“ се замену-
ваат со зборовите „5.414,06 денари“. 

 
Член 2 

Се задолжува Надзорниот одбор на АД „АЕРОД-
РОМИ HA МАКЕДОНИЈА“, Скопје да подготви пре-
чистен текст на Статутот на Акционерското друштво за 
аеродромски услуги „АЕРОДРОМИ HA МАКЕДОНИ-
ЈА“, во државна сопственост, Скопје. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-9276/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4038. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.17/2011, 53/2011 и 144/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 25.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН 
ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АК-
ЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Cо оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електро-
стопанство на Македонија, Акционерско друштво за 
дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седи-
ште во Скопје, ул.„11 Октомври" бр. 9, за градежно 
земјиште во вкупна површина од ЗЗ м2 евидентирано 
во Имотен лист бр. 94001, кое претставува: 

- КП бр. 8528/2 КО Горче Петров 6 со површина од 
10 м2 и 

- КП бр. 13572/3 КО Ѓорче Петров 6 со површина 
од 23 м2. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
         Бр.41-9282/1                 Заменик на претседателот 
25 декември 2012 година     на Владата на Република 

      Скопје                                     Македонија, 
                                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4039. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011) Владата на Република  Ма-
кедонија на седницата одржана на 25.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  ФАКУЛТЕТ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕР-
ЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари и тоа: 

 
Назив на материјал Количина 
Централен компјутер  
IBM x3650 M3 1 
Софтвер на базата на  
ORACLE Oracle 10g Standard Edition 
податоци 1 
Централен компјутер за податоци - 
Метаморфо  
IBM x3550 M3 2 
Централен компјутер за податоци - 
МетаМетчер 
IBM x3550 M3 2 
Централна терминалска станица 
 IBM 8 ports 1 
Централен мрежен уред  
HP E2810-24G  1 
Кабинет за сместување на серверите  
IBM Model S25 1 
Копјутерски екран  
Philips Screen 24" 1680x1050 6 
Персонален компјутер 
Lenovo M58e 6 
Софтвер за визуелизација  
ILOG ILOG VIEWS 6 
Софтвер за компресија на слики  
AWARE JPEG2000 6 
Баркод читач  
DATALOGIC GRYPHON D4X2 6 
Скенер  
EPSON V700 6 
Експертска работна станица  
Morpho LAW lite 6 
Маси и столчиња 6 
Ласерски печатар 
 LEXMARK C734dn 6 
Софтвер за база на податоци 
ORACLE Oracle 10g Standard Edition 
One per Core 1 
Компјутерски екран  
Philips Screen 24" 1680x1050 1 
Персонален компјутер 
Lenovo M58e 1 

Софтвер за визуелизација  
ILOG ILOG VIEWS 1 
Софтвер за компресија на слики  
AWARE JPEG2000 1 
Баркод читач  
DATALOGIC GRYPHON D4X2 1 
Скенер  
EPSON V700 1 
Ласерски печатар  
LEXMARK C734dn 1 
Скенер за отпечатоци 
 CROSSMATCH LSCAN 1000PX 1 
Камера  
CANON EOS 1000D 1 
Уред за непрекинато напојување  
EATON Ellipse max 600FR 1 
Преносни компјутери  
Dell Vostro3700 11 
Софтвер за база на податоциа  
ORACLE Oracle 10g Standard Edition 11 
Софтвер за визуелизација 
 ILOG ILOG VIEWS 11 
Софтвер за компресија на слики  
AWARE JPEG2000 11 
Куфер за опрема за земање отпечатоци  
Morpho Palm Scan Suitcase 11 
Скенер за отпечатоци  
CROSSMATCH LSCAN 1000PX 11 
Камера  
CANON EOS 1000D 11 
Рачен мобилен скенер за брза 
идентификација  
Morpho MR 1200 WG 1 
Уред за напојување  
MR Wal Charger 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење на Факултет за безбедност – Скоп-
је во состав на Универзитет “Св.Климент Охридски“ - 
Битола, без надомест.                                                                                   

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со деканот на  Факултет за безбедност – Скопје во 
состав на Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Бито-
ла, со кој се уредуваат правата и обврските за движни-
те ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9420/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4040. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005,150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 25.12.2012 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО  

ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за правда - Биро за судски вештачења му пре-
станува користењето на движна ствар патничко мотор-
но возило „Сеат Кордоба,, тип 1.9 sdi; број на шасија 
VSSZZZ6KZ2R208884, број на мотор AGP264824, го-
дина на производство 2002; сила на мотор 50 kv; за-
премнина 1898 сст; седишта 4 + 1. 

 
Член 2 

Движна ствар од член 1 од оваа одлука се даваат на 
трајно користење без надомест на Казнено поправен  
дом Идризово. 

 
Член 3 

Директорот на Бирото за судски вештачења склучу-
ва договор со директорот на Казнено поправен дом 
Идризово со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во Службен весник на Република 
Македонија. 

 
Бр. 41-9421/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4041. 
Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот 

за водостопанствата,  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 85/2003, 95/2005, 103/2008, 1/2012 и 
95/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 25.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА „ВОДОСТОПАНСТВО  

БРЕГАЛНИЦА“ - КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Статутот за изменување 

на Статутот на „Водостопанство Брегалница“ - Кочани, 
бр.03-907/3-3 од 21.12.2012 година, донесен од Одбо-
рот на корисници на вода на „Водостопанство Брегал-
ница“ - Кочани.  

  
Член 2 

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

 
Бр. 41-9439/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4042. 
4027. Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани (,,Службен весник на Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2012 годи-
на донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ПРАВДА-УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ  

НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за катастар на недвижности–Одделение за катастар на 
недвижности Охрид му престанува користењето на 
недвижните ствари, деловни простории во зграда 1, 
влез 1, приземје, простории бр.10, 11 и 12 на ул. Дими-
тар Влахов бр. 1 во Охрид, кои се наоѓаат на К.П. 
бр.15104, КО Охрид 3,  евидентирани во Имотен лист 
бр. 87731, сопственост на Република Македонија.  

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се  да-
ваат на трајно користење без надомест на Министерс-
тво за правда-Управата за водење на матичните книги  
за потребите на Подрачното одделение Охрид. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Агенција за ката-
стар на недвижности-Одделение за катастар на нед-
вижности Охрид и Министерството за правда- Управа-
та за водење на матичните книги-Подрачно одделение 
Охрид, во рок од седум 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. 41-9453/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4043.  
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011), член 127 од Законот за 
минерални суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.136/2012) и член 17 став 3 од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
25.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУ-
ВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОН-
ЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ  ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување на постапка за доделу-

вање на концесии за детални геолошки истражувања на 
минерални суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ 131/2012),  во членот 3 став 1 алинеите 7, 
15, 16, 17, 20, 21, 22 се бришат. 

Во алинеите 23 и 24 се бришат зборовите “песок, 
глина и“.  

Алинеите 27, 28, 29 и 30 се бришат. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9455/1 Заменик на претседателот 

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4044. 
Врз основа на член 20 став 1  од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен  весник  на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата,  одржана на  25.12.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ  НА  НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за внатрешни 

работи   се  дава  на трајно  користење без надомест  
недвижна ствар лоцирана на ул.„Велко Влаховиќ бр.17  
зграда број 1, влез 2, приземје со површина од 45 м2  и  
дел од недвижна ствар лоцирана на ул.„ Велко Влахо-
виќ“ бр. 24,  зграда број 1, влез 1, мезанин 1 со површи-
на од 79 м2 и мезанин 2 со површина од 155 м2 КП 
бр.11836, КО Центар 1, евидентирани на имотен лист 
бр.42431, во сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
         Бр.41-9456/1                 Заменик на претседателот 
25 декември 2012 година      на Владата на Република 

      Скопје                                     Македонија, 
                                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4045. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 25.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ПРАВДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за правда, бр.07-3679/6 од 
17.12.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр. 41-9704/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

4046. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 25.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИ-
ВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за животна средина и просторно 
планирање, бр.07-3679/7 од 17.12.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр. 41-9704/2 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4047. 
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12), а во врска со член 10 став (1) од За-
конот концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.6/12), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦИТ 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНИЈА ПАТ 
СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БАДАР ЛЕТЕВЦИ“,  

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 
 
1. На Јавното претпријатие МАКЕДОНИЈА ПАТ 

Скопје се доделува концесија за експлоатација на ми-
нералната суровина – кварцит на локалитетот “Бадар 
Летевци“, општина Петровец, со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелите, и тоа: 

      
Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7558000 4636500 
Т-2 7558500 4636500 
Т-3 7558600 4636000 
Т-4 7559350 4635000 
Т-5 7558875 4634750 
Т-6 7558125 4635750 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.981250 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за 
утврдување на висината на надоместоците за издавање 
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на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот 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. 41-9998/1 Претседател на Владата 

25 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4048. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" 59/00, 12/03, 55/05,  37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија,, на седницата, одржана на 25.12.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ  
СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање на користење на недвижни ствари на Државниот 
завод за ревизија бр.19-3381/1 од 7 јули 2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.87/09). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-10016/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4049. 
По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на 
користење и пренесување на правото на сопственост на 
движни ствари на Градот Скопје, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 162/2012, напра-
вена е техничка грешка, поради што се дава  

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И 
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ  
Во членот 1, став 1, во алинеја 2 зборовите „ISB 

6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056271“. 

Во членот 1, став 2, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056271“.  

Во членот 1, став 3, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056235“.  

Во членот 1, став 4, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056576“.  

Во членот 1, став 5, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056553“.  

Во членот 1, став 6, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056265“.  

Во членот 1, став 7, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056253“.  

Во членот 1, став 8, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056231“.  

Во членот 1, став 9, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056262“. 

Во членот 1, став 10, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056474“.  

Во членот 1, став 11, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056304“.  

Во членот 1, став 12, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“.  

Во членот 1, став 13, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056259“. 

Во членот 1, став 14, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056584“.  

Во членот 1, став 15, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056291“. 

 
Бр. 41-9722/3  

28 декември 2012 година Од Владата  
Скопје на  Република Македонија 

__________ 
4050. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на 
користење и пренесување на правото на сопственост на 
движни ствари на Градот Скопје, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 162/2012, напра-
вена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ 
И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ  

Во членот 1, став 1, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056238“; Во членот 1, став 2, во алинеја 2 
зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со 
зборовите „ISB 6.7E5285B 22056525“; Во членот 1, 
став 3, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056232“; Во членот 1, став 4, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056288“; Во членот 1, став 5, во али-
неја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се замену-
ваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056503“; Во чле-
нот 1, став 6, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056596“; Во членот 1, став 7, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056294“; Во членот 1, став 8, во али-
неја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се замену-
ваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056249“; Во чле-
нот 1, став 9, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
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22056302“; Во членот 1, став 10, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056268“; Во членот 1, став 11, во 
алинеја 2 зборовите „I6SB 6.7E5285B 21954407“ се за-
менуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056512“; Во 
членот 1, став 12, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056279“; Во членот 1, став 13, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056243“; Во членот 1, 
став 14, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056535“; Во членот 1, став 15, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056246“; Во членот 1, став 16, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056557“; Во 
членот 1, став 17, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056256“; Во членот 1, став 18, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056282“; Во членот 1, 
став 19, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056682“; Во членот 1, став 20, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056273“; Во членот 1, став 21, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056540“; Во 
членот 1, став 22, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056241“; Во членот 1, став 23, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056593“; Во членот 1, 
став 24, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056299“; Во членот 1, став 25, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22055691“; Во членот 1, став 26, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056605“; Во 
членот 1, став 27, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056516“; Во членот 1, став 28, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056507“; Во членот 1, 
став 29, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056611“; Во членот 1, став 30, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056692“; Во членот 1, став 31, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056686“; Во 
членот 1, став 32, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056602“; Во членот 1, став 33, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056488“; Во членот 1, 
став 34, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056491“; Во членот 1, став 35, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056689“; Во членот 1, став 36, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056510“; Во 
членот 1, став 37, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056695“; Во членот 1, став 38, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 

со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056500“; Во членот 1, 
став 39, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056505“; Во членот 1, став 40, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056587“; Во членот 1, став 41, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056821“; Во 
членот 1, став 42, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056683“; Во членот 1, став 43, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056683“; Во членот 1, 
став 44, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056476“; Во членот 1, став 45, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056522“; Во членот 1, став 46, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056482“; Во 
членот 1, став 47, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056479“; Во членот 1, став 48, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056630“; Во членот 1, 
став 49, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056514“; Во членот 1, став 50, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056530“; Во членот 1, став 51, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056544“; Во 
членот 1, став 52, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056285“; Во членот 1, став 53, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056614“; Во членот 1, 
став 54, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056226“; Во членот 1, став 55, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 56, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056599“; Во 
членот 1, став 57, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056581“; Во членот 1, став 58, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056700“; Во членот 1, 
став 59, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056471“; Во членот 1, став 60, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056494“; Во членот 1, став 61, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056519“; Во 
членот 1, став 62, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056561“; Во членот 1, став 63, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056703“; Во членот 1, 
став 64, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056485“. 

 
Бр. 41-9724/3  

28 декември 2012 година Од Владата  
Скопје на  Република Македонија 
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4051. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.180/2011), член 9 став (1) од Законот за органско 
земјоделско производство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.146/2009 и 53/2011), член 51 од 
Законот за тутун и тутунски производи („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.24/2006, 88/2008, 
31/2010, 36/2011 и 53/2011), член 53 од Законот за сто-
чарството („Службен весник на Република Македони-
ја” бр.7/2008 и 116/2010), член 12 од Законот за вино 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.50/2010, 53/2011 и 6/2012), член 7 став 3 и 4 од Зако-
нот за земјоделство и рурален развој („Службен весник 
на Република Македонија” бр.49/2010 и 53/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 25.12.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 

2012 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2012 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.22/2012, 46/2012, 68/2012, 
82/2012, 97/2012, 114/2012, 123/2012 и 132/2012) во дел 
X-а третиот став се менува и гласи: 

„Помошта од став 1 подмерка 11.3. во износ од 2 
денари по килограм е наменета за извезен ориз во па-
кување и ќе се додели на регистрирани откупувачи на 
ориз (освен во вреќи).“. 

 
II 

Во делот XII во дванаесеттиот став рокот 
„15.12.2012 година“ се заменува со рокот „31.12.2012 
година“. 

 
III 

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

 
Бр. 41-10006/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4052. 
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 25.12.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУ-

РАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2012 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-

ниот развој за 2012 година (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 34/12, 46/12, 82/12, 116/12 и 
127/12) во дел I став (2) во воведната реченица изно-
сот: „536.938.000“ се заменува со износот: 
„542.413.500“. 

„Точ-
ка 

Инструменти/мерки 
Износ  

    (во денари) 

1. 
Зголемување на конку-
рентноста на земјоделско-
то производство 343.913.500 

1.1. 
Помош за обука и инфор-
мирање на земјоделските 
производители / 

1.2. 
Помош на млади земјо-
делци за започнување на 
земјоделска дејност 2.300.000 

1.3. Советодавни услуги за 
развој на земјоделството / 

1.4. 
Инвестиции за модерниза-
ција на земјоделски сто-
панства 250.375.500 

1.5. 
Инвестиции за зголемува-
ње на економска вредност 
на шумите  / 

1.6. 
Инвестиции за преработка 
и маркетинг на земјодел-
ски производи 7.500.000 

1.7. 
Инвестиции во инфра-
структура за развој на 
земјоделството, шумарс-
твото и водостопанството 83.738.000 

1.8. 
Економско здружување на 
земјоделски стопанства за 
заедничко вршење на зем-
јоделска дејност / 

2. 
Мерки од унапредување 
на животната средина и 
руралните предели 22.050.000 

2.1. 
Помош за вршење на зем-
јоделска дејност за зашти-
та и унапредување на жи-
вотната средина 20.500.000 

2.2. 

Воспоставување на си-
стем за следење и анализа 
на автохтони раси на до-
биток и автохтони видови 
растенија за земјоделско 
производство (и создава-
ње на генетски ресурси) 2.000.000 

3. 

Подобрување на квалите-
тот на живот во руралните 
средини и поттикнување 
на диверзификација на 
економски активности 186.000.000 

3.1. 
Подобрување на квалите-
тот на живот во рурални 
средини 186.000.000 

 ВКУПНО 552.413.500“ 
 
Во ставот (3) износот „51.000.000,00“ се заменува 

со износот „45.524.500“.  
„Точка Вид на мерка Износ 
1. Помош за обезбедување на 

техничка поддршка во зем-
јоделството  20.800.000 

1.1. Помош за маркетинг на 
земјоделски производи 16.800.000 

1.2. Помош за учество, закуп на 
простор, патни и трошоци 
за сместување и трошоци за 
пропаганден материјал за 
учество на саемски манифе-
стации и саеми како изло-
жувачи  4.000.000 



 Стр. 42 - Бр. 171                                                                                  28 декември 2012 
 

2. Материјални трошоци за 
спроведување на Програма-
та за финансиска поддршка 
на руралниот развој  

24.724.500 
 

2.1. Изработка и печатење на 
обрасци и упатства за ко-
рисниците и огласување на 
информации 2.200.000 

2.2. Трошоци за спроведување 
на контрола на лице место  800.000 

2.3. Организирање и спроведу-
вање на обуки на потенци-
јалните корисници за кори-
стење на средствата од оваа 
програма 1.000.000 

2.4. Tрошоци за воспоставување 
на регистри, бази на пода-
тоци и системи за контрола 
за спроведување на мерки 
за рурален развој согласно 
Законот за земјоделство и 
рурален развој 2.000.000 

2.5. Инвестициoни вложувања 
за реализација на аплика-
тивни и базични научно-
истражувачки проекти и 
воспоставување на показно-
демонстративни подрачја 
врз основа на доставен и 
одобрен повеќегодишен 
план за реализација   / 

2.6. Набавка на основни средс-
тва-наменски возила за те-
ренско промовирање на 
мерките од програмите за 
финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот 
развој 14.102.000 

2.7. Трошоци за спроведување 
на едукативни и информа-
тивни кампањи за земјодел-
ците 3.000.000 

2.8. Трошоци за изработка на 
геодетски елаборати 1.622.500 

 ВКУПНО  45.524.500“ 
 
Во ставот (4) износот „12.000.000,00“ се заменува 

со износот „2,000,000“. 
 
Табелата во ставот (4) се менува и гласи: 
 

„Точ-
ка 

Вид на мерка Износ 
1. Државна помош во земјо-

делството 2.000.000 
1.1. Помош на плодоуживатели 2.000.000 

 
II 

Во делот II став (1) зборовите „во износ од 
1.200.000,00 денари“ се бришат. 

 
III 

Во делот IV став (1) зборовите „во износ од 
1.700.000,00 денари“ се бришат. 

 
IV 

Во делот V став (1) износот „240.600.000“ се заме-
нува со износот „250.375.500“. 

Во ставот (2) износот „180.000.000“ се заменува со 
износот „165.000.000“. 

Во ставот (3) износот: „68.790.000“ се заменува со 
износот „85.375.500“, а табелата се менува и гласи: 

Под-сектор Износ 
Лозарство 23.700.000 
Овоштарство 22.090.000 
Житни култури 31.000.000 
Индустриски култури (вклучи-
телно и производство на компир) 8.585.500 
Вкупно 85.375.500 

 
V 

Во делот VI став (1) зборовите „во износ од 
3.000.000,00 денари“ се бришат. 

 
VI 

Во дел VII став (1) зборовите „во износ од 
28.590.000,00 денари“ се бришат. 

Во ставот (3) воведната реченица се менува и гласи: 
„(3) Поддршката за инвестиции за преработка и 

маркетинг на земјоделски производи е наменета за 
следново:“ 

 
VII 

Во дел X став (1) износот: „3.500.000,00 “ се заме-
нува со износот: „20.500.000“. 

Во ставот (3) износот: „2.000.000,00“ се заменува со 
износот: „19.000.000,00“. 

 
VIII 

Делот XI се менува и гласи: 
„(1) Средствата од табелата од дел I став (2) точка 

2. Потточка 2.2. „Воспоставување на систем за следење 
и анализа на автохтони видови животни и автохтони 
видови растенија за земјоделско производство (и созда-
вање на генетски ресурси)“ на оваа програма се наме-
нети за финансирање на оперативни мерки и активно-
сти за ревитализација на Ген банките во Скопје, Стру-
мица и Прилеп. 

(2) Корисник на средствата е Министерството врз 
основа на склучени договори согласно Законот за семе 
и саден материјал за активностите од став (1) на овој 
дел. 

(3) Средствата од став (1) на овој дел се исплаќаат 
согласно предвидената динамика за спроведување на 
договорите од став (2) на овој дел. 

(4) Мерките и активностите од став (1) на овој дел 
може да вклучуваат материјални трошоци, инвестиции 
во објекти и опрема.“ 

 
IX 

Во делот XIII износот: „164.910.000“ се заменува со 
износот: „186.000.000 “. 

Во ставот (2) износот: „118.000.000,00“ се заменува 
со износот: „101.261.117 “. 

Во ставот (3) износот: „46.910.000“ се заменува со 
износот: „84.738.883“. 

 
X 

Делот XVсе менува и гласи: 
„(1) Средствата од табелата од дел I став (3) точка 

1. Потточка 1.1.  „Помош за маркетинг на земјоделски 
производи“ ќе се користат за реализација на барања 
поднесени врз основа на Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2011 година. 

(2) Средствата од табелата од дел I став (3) точка 1. 
Потточка 1.2.  „Помош за учество, закуп на простор, 
патни и трошоци за сместување и трошоци за пропа-
ганден материјал за учество на саемски манифестации 
и саеми како изложувачи“ ќе се користат  во соглас-
ност со член 101 од Законот за земјоделство и рурални-
от развој. 

(2) Средствата од табелата од дел I став (3) на оваа 
програма точка 2. потточка 2.1. „ „Изработка и печате-
ње на обрасци и упатства за корисниците и огласување 
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на информации“  и точка 2. потточка 2.1. „Трошоци за 
спроведување на контрола на лице место“ ги спроведу-
ва Агенцијата. 

(3) Средствата од табелата од дел I став (3) на оваа 
програма точка 2. потточка 2.3. „Организирање и спро-
ведување на обуки на потенцијалните корисници за ко-
ристење на средствата од оваа Програма“ ги спроведу-
ва Агенцијата за поттикнување на развојот на земјо-
делството за: 

- обука и информирање на физички и правни лица 
кои вршат дејност во руралните подрачја за воспоста-
вување на локални акциски групи, и 

- обука и информирање на земјоделските стопанс-
тва за предностите од економско здружување во земјо-
делски задруги. 

(4) Средствата од табелата од дел I став (3) на оваа 
програма точка 2. потточка 2.4. „Tрошоци за воспоста-
вување на регистри, бази на податоци и системи за 
контрола за спроведување на мерки за рурален развој 
согласно Законот за земјоделство и рурален развој“ се 
наменети за дигитализација на системот за идентифи-
кација на земјишни парцели за спроведување на агро-
еколошки мерки. 

(5) Средствата од табелата од дел I став (3) на оваа 
програма точка 2. потточка 2.5 „Инвестициони вложу-
вања за реализација на апликативни и базични научно-
истражувачки проекти  и воспоставување на показно-
демонстративни подрачја врз основа на доставен и одо-
брен повеќегодишен план за реализација“ ги спроведу-
ва Министерството во согласност со член 101 од Зако-
нот за земјоделство и руралниот развој и  во насока за:  

- иновации во однос на земјоделската механизација 
и опрема која ќе овозможи поголема ефикасност и про-
дуктивност, 

- иновации во однос на нов семенски и саден мате-
ријал кои ќе овозможат создавање на нови сорти,  

- иновации во однос на агрохемиско третирање на 
почвата и земјоделските култури, 

- иновации и истражувања во однос на трансфер на 
технологии и иновативни решенија од странски држави 
и нивно прилагодување во Република Македонија, и 

- иновации во технологиите во сточарството, и 
- воспоставување на лабаратории за проверка на 

квалитетот на млекото во научно-образовните институ-
ции од областа на земјоделството. 

(6) Средствата од табелата од дел I став (3) на оваа 
програма точка 2. потточка 2.6. „Набавка на основни 
средства-наменски возила за теренско промовирање на 
мерките од програмите за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој“ ќе се користат за 
реализација на барања поднесени врз основа на Про-
грамата за финансиска поддршка на руралниот развој 
за 2011 година. 

(7) Средствата од табелата од дел I став (3) на оваа 
програма точка 2. потточка 2.7. „Трошоци за спроведу-
вање на едукативни и информативни кампањи за земјо-
делците“ се наменети за спроведување на активности 
за едукативни и информативни кампањи за земјоделци-
те. Корисник на средствата е Министерството по спро-
ведена постапка за јавна набавка и склучени договори 
за користење на услуги. 

(8) Средствата од табелата од дел I став (3) на оваа 
програма точка 2. потточка 2.8. „Трошоци за изработка 
на геодетски елаборати“  ќе се доделат за изработка на 
геодетски елаборати за излагање на недвижности кои 
што во катастарското излагање останале со незапиша-
ни права. Корисник на средствата е Министерството по 
спроведена постапка за јавна набавка и склучени дого-
вори за користење на услуги.“ 

XI 
Делот XVI се менува и гласи: 
„ Средствата од табелата од дел I став (4) точка 1. 

потточка 1.1. „Помош на плодоуживатели“ на оваа 
програма се доделуваат согласно со член 106-а од Зако-
нот за земјоделство и рурален развој и за спроведени 
постапки и склучени договори во 2012 година.“ 

 
 

XII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-10011/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4053. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 декември 2012 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЗАВОД ЗА 

СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Завод за социјални дејности - Скопје се разрешуваат 
претставниците на основачот 
- Маја Киселиковска 
- Тодор Петрушевски 
од редот на стручните работници на Установата 
- Весна Самојловска 
- Душанка Петрова 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за 

социјални дејности -Скопје се именуваат: 
претставници на основачот 
- Сретен Рогов 
- Надежда Узелац 
од редот на стручните работници на Установата 
- Весна Самојловска 
- Душанка Петрова 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 23-2102/5                    Претседател на Владата 

25 декември 2012 година  на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски,с.р. 

__________ 
4054. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 декември 2012 
година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ 
РАБОТНИЦИ НА ЈУ ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ“  

СКОПЈЕ 
 
1. Гордана Ничевска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор од редот на стручните работ-
ници на Јавната установа Детски дом  „11 Октомври“ – 
Скопје. 

2. За член на Управниот одбор од редот на стручни-
те работници на Јавната установа Детски дом „11 
Октомври“ – Скопје се именува 

- Ангелина Миткова. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 23-5288/2                   Претседател на Владата 
25 декември 2012 година  на Република Македонија, 

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

4055. 
Врз основа на член 96 став 4 од Законот за заштита 

на децата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/2000, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 
83/2009, 156/2009, 51/2011 и 157/2011), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 25 де-
кември 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА  ЈУ ЗА ДЕЦА  ДЕТСКО ОДМО -
РАЛИШТЕ   „ИЛИНДЕН“  –   ГОСТИВАР  

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на Јавната установа за деца  
Детско одморалиште „Илинден“ – Гостивар, поради 
истек  на мандатот за кој се именувани се разрешуваат: 

- Асаф Адеми 
- Ќерамедин Селими 
- Мане Јаковлевски 
- Диме Димоски. 
2. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на Јавната установа за деца Детско одмо-
ралиште „Илинден“ – Гостивар се именуваат: 

- м-р Јанко Билбилоски 
- Ивица Симоски 
- Гоце Палазов 
- Ѓоко Атанасовски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 23- 6729/4                   Претседател на Владата 
25 декември 2012 година  на Република Македонија, 

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

4056. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/211) и 
член 25 од Статутот на Јавната установа од областа на 
здравството за потребите на јавните здравствени уста-
нови универзитетски клиники, завод и ургентен центар 
– Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 23/2009), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 25 декември 2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНАТА 
УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УС-
ТАНОВИ   УНИВЕРЗИТЕТСКИ   КЛИНИКИ ,   

ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ 
 

 
1. За директор на Јавната установа од областа на 

здравството за потребите на јавните здравствени уста-
нови универзитетски клиники, завод и ургентен центар 
– Скопје се именува м-р Шкодране Дарлишта. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.   

 
Број 23-8863/2                    Претседател на Владата 

25 декември 2012 година  на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски,с.р. 

__________ 
4057. 

Врз основа на член 51 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 
82/2008, 167/2010 и 51/2011), а во врска со член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23 декември 2012 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНО-
СИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И  РЕЛИГИОЗНИ  

ГРУПИ 
 
 1. Антон Серечи се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на Комисијата за односи со верските 
заедници и религиозни групи, поради стекнување пра-
во на старосна пензија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во  „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Број 23-9940/1                   Претседател на Владата 

23 декември 2012 година  на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски,с.р. 

__________ 
4058. 

Врз основа на член 51 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 
82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23 декември 
2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА  КОМИСИЈАТА  ЗА  ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ  

ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 
 
1. За заменик на директорот на Комисијата за одно-

си со верските заедници и религиозни групи се имену-
ва Зеко Абази. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Број 23- 9941/1                   Претседател на Владата 

23 декември 2012 година  на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски,с.р. 
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4059. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 декември 2012 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНО-
ВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РЕСЕН 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Центар за социјална работа Ресен, поради истек на 
мандатот за кој се именувани се разрешуваат: 

 претставниците на основачот 
- Кире Георгиевски 
- Јовче Митревски 
- Славица Бочкаровска – Митревска 
од редот на стручните работници на Центарот 
- Селвие Мехмети 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за 

социјална работа Ресен, се именуваат: 
претставници на основачот 

- Љубица Мицановска 
-  Кицо Нонкуловски  
- Ирена Петковска  
од редот на стручните работници на Центарот 
- Васка Доновска - Чоневска.  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 23-10056/1                  Претседател на Владата 

25 декември 2012 година  на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски,с.р. 

__________ 
4060. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 декември 2012 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО 
 
1. Ванчо Петров се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Ме-
ѓуопштински центар за социјална работа Неготино, по-
ради истек на мандатот за кој е именуван. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална ра-
бота Неготино, се именува 

- Анита Лапчева Вулиќ. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 23-10057/1                  Претседател на Владата 
25 декември 2012 година  на Република Македонија, 

     Скопје                          м-р Никола Груевски,с.р. 

4061. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 декември 2012 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ  НА ЈУ  МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА 
 
1. Боро Донески се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Ме-
ѓуопштински центар за социјална работа Струга, пора-
ди истек на мандатот за кој е именуван. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална ра-
бота Струга, се именува 

- Весна  Лазароска.  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 23-10058/1                  Претседател на Владата 

25 декември 2012 година  на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски,с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4062. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 28.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА УПРАВЕН СУД 
 
1. За судија на Управен суд е избран: 
- Ѓоко Живковски – Раководител на Сектор во 

Агенција за финансиска  подршка во земјоделството и 
руралниот развој. 

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

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

 
Бр. 07-2008/1 Судски совет 

28 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

4063. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 28.12.2012 
година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 

СКОПЈЕ 
 
1. За судија на Апелационен суд Скопје е избран: 
- Амир Абдулаи – адвокат од Гостивар. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-2009/1 Судски совет 

28 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

4064. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 28.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 
ГОСТИВАР 

 
1. За судии на Апелационен суд Гостивар се избра-

ни: 
- Mираљем Асани – член на Совет на јавни обвини-

тели на Република Македонија и 
-   Африм Јакупи – судија на Основен суд Гостивар. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-2010/1 Судски совет 

28 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

4065. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 28.12.2012 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС 

 
1. За судии на Основен суд Велес се избрани: 
- Емина Калач -  судски соработник во Основен суд 

Куманово и 
- Ангел Трипчев – адвокат од Велес. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-2011/1 Судски совет 

28 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

4066. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 28.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД  
ГОСТИВАР 

 
1. За судии на  Основен суд Гостивар се избрани: 
- Емине Мурати – адвокат од Гостивар; 
- Мирослав Петроски – судски соработник во Апе-

лационен суд   Гостивар и 
- Бетим Илази – адвокат од Гостивар.  
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-2012/1 Судски совет 

28 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

4067. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 28.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА ОСНОВЕН СУД  
КУМАНОВО 

 
1. За судија на Основен суд Куманово е избран: 
 - Јусуф Ајрулахи - адвокат од Скопје. 
   
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-2013/1 Судски совет 

28 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

4068. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 28.12.2012 
година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА ОСНОВЕН СУД 

СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 
 
1. За судија на Основен суд Скопје 1 Скопје е из-

бран: 
-  Пајазит Пајазити – стручен соработник во Основ-

но јавно обвинителство Скопје. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-2014/1 Судски совет 

28 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

4069. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 28.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА ОСНОВЕН СУД 
СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ 

 
1. За судија на Основен суд Скопје 2 Скопје е из-

бран: 
- Виолета Арнаудовска – Државен советник во Суд-

ски совет на   Република Македонија. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-2015/1 Судски совет 

28 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

4070. 
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Судски 

совет на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на 
Република Македонија, на седницата на Советот одр-
жана на 28.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик претседател на Судскиот совет на Ре-

публика Македонија е избран: 
Мерсељ Пајазити- член на Судскиот совет на Ре-

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

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

 
Бр. 07-2025/1 Судски совет 

28 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

4071. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден  28.12.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Злата Стамболиска, судија на Управниот суд, со навр-
шување на 64 години на 08.12.2012 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то –  28.12.2012 година.  

 
 Судски совет 

Бр. 07-2022/12 на Република Македонија 
28 декември 2012 година Претседател, 

Скопје Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

4072. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден  28.12.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Верица Божиновска Црцаревска, судија на Основен суд 
Скопје 2 Скопје со навршување на 64 години на 
23.12.2012 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то –  28.12.2012 година.  

 
 Судски совет 

Бр. 07-2023/12 на Република Македонија 
28 декември 2012 година Претседател, 

Скопје Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

4073. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 28.12.2012 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Јован Чичаковски, судија на Основен суд Берово, со 
навршување на 64 години на 23.12.2012 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 28.12.2012 година.  

 
 Судски совет 

Бр. 07-2024/12 на Република Македонија 
28 декември 2012 година Претседател, 

Скопје Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

4074. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), об-
јавува 
 

О Г Л А С 
 
- За избор на 1 (еден) судија на Управниот суд; 
- За избор на 1 (eден) судија на Апелационен суд 

Скопје; 
- За избор на 1 (eден) судија на Апелационен суд 

Битола; 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Битола; 
- За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Го-

стивар; 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Киче-

во; 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Кума-

ново; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Охрид; 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Ресен и 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје 

2 Скопје. 
Кандидатите за избор на судија треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) и член 6 и 7  
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/2008). Кандидати-
те за избор на судија на Управниот суд треба да ги ис-
полнуваат и посебните услови предвидени во член 17 
став (2) алинеја 1 од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за судовите („Сл.весник на РМ“ 
бр.150/2010). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со по-
требната документација, во оригинал или заверена фото-
копија на нотар, (лекарското уверение да не е постаро од 
една година од денот на издавање и уверение дека не е 
изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на 
професија, дејност или должност, да не е постаро од шест 
месеци од денот на издавањето), да ги достават до Суд-
скиот совет на Република Македонија, ул. „Вељко Влахо-
виќ“ бб, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да 
се подигне во електронска форма на web-страната на Суд-
скиот совет на Република Mакедонија на следната адреса: 
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. Некомплет-
ните документи нема да се разгледуваат. 

 
Бр. 07-2004/1 Судски совет 

28 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
 

www.slvesnik.com.mk                        contact@slvesnik.com.mk 
  
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
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 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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