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криминал и корупција ......................... 191 

________________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

526. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ МЕЃУНАРОДНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

I 

Г. Кире Илиоски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, 

Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при Меѓународните организации, со седиште во Виена. 

 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ. 

 

III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ бр. 159                                                                                                                   Претседател 

29 јануари 2014 година          на Република Македонија,                       

      Скопје                                                                                                                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
527. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.01.2014 година, донесе 

                                                                                

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА  ПАТЕН КОРИДОР 8–
АВТОПАТ ДЕВЕ БАИР – ЌАФАСАН–ПАТНА ДЕЛНИЦА КИЧЕВО – ПОДВИС ОПШТИНА КИЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 
на Проект за инфраструктура за изградба на патен коридор 8–Автопат Деве Баир – Ќафасан–Патна делница Ки-
чево – Подвис општина Кичево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 329735м2, ги 
има следните катастарски индикации: 
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 Стр. 8 - Бр. 19                                                                             29 јануари 2014 
 

 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 42-927/1                                  Заменик на претседателот 

29 јануари 2014 година                                  на Владата на Република 
  Скопје                       Македонија, 

                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 



29 јануари 2014  Бр. 19 - Стр. 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

528. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-

донија“, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 29.1.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТЕН КОРИДОР 8  

АВТОПАТ ДЕВЕ БАИР-ЌАФАСАН ПАТНА ДЕЛНИЦА ПРЕСЕКА-ПЕСОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Проект за инфраструктура за изградба на патен коридор 8 Автопат Деве Баир-Ќафасан патна делница Пре-
сека-Песочани. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 126060м2 ги 
има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

       Бр. 42-946/1                                                           Заменик на претседателот 

29 јануари 2014 година                                                              на Владата на Република 

            Скопје                                                              Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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529. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 29.01.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТЕН 
КОРИДОР 8-АВТОПАТ ДЕВЕ БАИР-ЌАФАСАН – ПАТНА ДЕЛНИЦА ТРЕБЕНИШТА-ПОДМОЉЕ 

-ОХРИД ОПШТИНА ДЕБAРЦА И ОПШТИНА ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Проект за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан – патна делница 
Требеништа-Подмоље-Охрид, општина Дебaрца и општина Охрид. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 185572м2, 
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
       Бр.42-947/1                             Заменик на претседателот 
29 јануари 2014 година                            на Владата на Република 
        Скопје                                             Македонија,  

        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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530. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА  ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА АВТОПАТСКО РЕШЕНИЕ   

ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТ–ЕВРОПСКИ КОРИДОР БР.8  ДЕВЕ БАИР–ЌАФАСАН ДЕЛНИЦА ПЕСОЧАНИ 
– ТРЕБЕНИШТА 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 
на Проект за инфраструктура за автопатско решение за изградба на Пат – Европски коридор бр.8 Деве Баир – 
Ќафасан делница Песочани – Требеништа. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 320657м2,  
ги има следните катастарски индикации: 
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29 јануари 2014  Бр. 19 - Стр. 29 
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 Член 3 

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

 
           Бр. 42-948/1 Заменик на претседателот 

29 јануари 2014 година                                                               на Владата на Република 

             Скопје                                                               Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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531. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 29.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПАТЕН КОРИДОР  

8-АВТОПАТ ДЕВЕ БАИР–ЌАФАСАН-ПАТНА ДЕЛНИЦА ПОДВИС-ПРЕСЕКА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Проект за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир–Ќафасан-патна делница Подвис-Пре-
сека. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 393457м2,  
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

      Бр. 42-949/1                                    Заменик на претседателот 
29 јануари 2014 година                                    на Владата на Република 
          Скопје                                         Македонија, 

                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 



29 јануари 2014  Бр. 19 - Стр. 37 

 
 

532. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 1) и член  418 

од Законот за трговските друштва („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 

87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 

119/2013, 120/2013 и 187/2013), Владата на Република 

Македонија, во својство на Собрание на акционери на 

Друштвото на седницата, одржана на 27.1.2014 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОМОЦИЈА И ПРОДАЖБА НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ АГРИ ЛЕНД АД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во Статутот на Акционерското друштво за промо-

ција и продажба на земјоделски производи Агри Ленд 

АД Скопје („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 51/2008) во член 7 во ставот 1 зборовите: „ул. 

Ленинова бр. 2 1000 Скопје“ се заменуваат со зборо-

вите: 

„ул. Аминта Трети бр.2, 1000 Скопје“. 

 

Член 2 

Во член 28 во ставот  2 зборовите: „Зоран Тасев од 

Свети Николе ул. „Велко Влаховиќ“  30/7 со ЕМБГ 

1004967494517 со лк бр. 57066, Ненад Ефремов од 

Скопје Бул. Јане Сандански  70-2/8 со ЕМБГ 230297-

1450065 со лк бр. 1348288, Јован Карчовски од Скопје 

ул. „Димитар Македонски“ бр. 27б со ЕМБГ 28019-

69450119 со лк бр. 1527548, Марјан Даиловски од с. 

Дејловце, Старо Нагоричане со ЕМБГ 3112972420003 

со лк бр. 358938 и Алберт Нагавци од Скопје ул. „Вто-

ра Македонска Бригада“ бр. 24/4 со ЕМБГ 1907967-

450005 со лк бр. G0005736“ се заменуваат со зборо-

вите: 

„Васил Трпевски од Скопје, ул. „Видое Смилевски 

Бато“ бр.8Б/1-8, со ЕМБГ 2707980450078, со лк бр. 

А1176187, 

Благоја Муканов од Скопје, ул. „Франклин Руз-

велт“ бр. 6/2-33, со ЕМБГ 3004979450031, со лк бр. 

А1485465, 

Влатко Стојкоски од Кичево, ул. „Цар Самоил“ 

бр.11, со ЕМБГ 0507984430008, со лк бр. A0650269, 

Нино Трајчев од Скопје, ул.„Чедомир Кантарџиев“ 

бр.11а, со ЕМБГ 2304986450153, со лк бр. A1521463 и 

Трајче Шанов од Скопје, ул. „Мара Междуречка“ 

бр. 26А, со ЕМБГ 2802967450142 со лк бр. А0247557.“ 

 

Член 3 

Член 29 се менува и гласи: 

„Извршен член на Одборот на директори е Васил 

Трпевски од Скопје, ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 

8Б/1-8, со ЕМБГ 2707980450078, со лк бр. А1176187.“ 

 

Член 4 

По членот 31 зборовите: „Генерален директор За 

извршен член на Одборот на директори - генерален ди-

ректор се избира Зоран Тасев од Свети Николе ул. 

„Велко Влаховиќ“ 30/7 со ЕМБГ 1004967494517 со лк 

бр 57066“ се бришат. 

 

Член 5 

Во член 34 зборовите: „Ненад Ефремов од Скопје 

бул. Јане Сандански 70-2/8 со ЕМБГ 2302971450065 со 

лк бр. 1348288, Јован Карчовски од Скопје ул. „Дими-

тар Македонски“ бр. 27б со ЕМБГ 2801969450119 со 

лк бр. 1527548, Марјан Даиловски од с. Дејловце, Ста-

ро Нагоричане со ЕМБГ 3112972420003 со лк бр. 

358938 и Алберт Нагавци од Скопје ул. „2-ра Македон-

ска Бригада“ бр. 24/4 со ЕМБГ 1907967450005 со лк бр. 

G0005736“ се заменуваат со зборовите: 

„Благоја Муканов од Скопје, ул. „Франклин Руз-

велт“ бр. 6/2-33, со ЕМБГ 3004979450031, со лк бр. 

А1485465, 

Влатко Стојкоски од Кичево, ул. „Цар Самоил“ 

бр.11, со ЕМБГ 0507984430008, со лк бр. A0650269, 

Нино Трајчев од Скопје, ул.„Чедомир Кантарџиев“ 

бр.11а, со ЕМБГ 2304986450153, со лк бр. A1521463 и 

Трајче Шанов од Скопје, ул. „Мара Междуречка“ 

бр. 26А, со ЕМБГ 2802967450142 со лк бр. А0247557.“ 

 

Член 6 

Член 37 се менува и гласи: 

„Независен член на Одборот на директори е Благоја 

Муканов од Скопје, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 6/2-33, 

со ЕМБГ 3004979450031, со лк бр. А1485465.“ 
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Член 7 

Се овластува Одборот на директори на Агри Ленд 

АД Скопје да изготви пречистен текст на Статутот. 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија“. 

 

Бр. 42-243/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

533. 

Врз основа на член 20, став (1) од Законот за кори-

стење и располагање со ставрите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  

8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

3.9.2013 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 

НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 

Член 1 

На Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство му престанува правото на користење 

на 1/2 идеален дел од 12 кат од вкупна површина од 

1211м2  од зграда 3  на Македонска радио телевизија 

на ул. “Гоце Делчев “ бр. 18 лоцирана на КП 12231, за-

пишана во Имотен лист 9157 за КО Центар 1 , Скопје. 

 

Член 2 

Делот од недвижната ствар од  член 1 на оваа одлука 

без надоместок се дава на трајно користење на Мини-

стерсвото за животна средина и просторно планирање. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 2 

да се изврши меѓу Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство и Министерството за живот-

на средина и просторно планирање во рок од 15 дена 

од денот на влегување 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.41-5850/1             Заменик на претседателот 

3 септември 2013 година         на Владата на република 

  Скопје        Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

534. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/1996, 06/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 06/2012 и 119/2013 ), Владата на Ре-

публика Македонија, на седница одржана на 8.1.2014 

година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2014 ГОДИНА 

НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ”- ВЕЛЕС 

 

Член 1 

1. Со оваа oдлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2014 година на ЈПВ “Ли-

сиче”-Велес број 01-409/1 од 18.12.2013 година, усвое-

на од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на 

седницата, одржана на 19.12.2013 година. 

 

Член 2 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр. 42-9973/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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535. 
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 9/97, 6/02, 49/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12 и 119/13), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА  ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

“СТРЕЖЕВО”- БИТОЛА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и  дополнување на Статутот 
на  Јавното претпријатие  “Стрежево”- Битола,  број 02-
82/2, донесена од Управниот одбор на ова јавното 
претпријатие. 

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

 
Бр. 42-211/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

536. 
Врз основа на член 3 став 1 Законот за јавните прет-

пријатија (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.38/96, 9/97, 6/02 ,49/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12 и 119/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ “СТРЕЖЕВО“ –  

БИТОЛА 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Јавното претпријатие 

“Стрежево“- Битола број 23-6635/2 од 13.11.2001 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.90/01, 31/06 и 50/08), во член 1 став 3 зборот „бб” се 
заменува со зборовите: „број 77”. 

 
Член 2 

Членот 2  се менува и гласи: 
„Јавното претпријатие  “Стрежево“ –Битола  ќе ги 

врши следните дејности: 
36.00  - Собирање ,обработка и снабдување со вода 
01.61  - Помошни дејности за одгледување на по-

севи 
35.11  - Производство на електрична  енергија 
42.91  - Изградба на хидроградежни објекти 
41.10  - Развој на градежни  проекти  
71.12  -  Инженерство и со него поврзано техничко 

советување 
03.12  -  Риболов во слатководни води 
03.22  - Слатководна аквакултура и 
49.39  - Друг патнички копнен транспорт,неспомнат 

на друго место.” 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
Бр. 42-211/2 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

537.  
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО ТРГОВИЈА ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ 
БОРОС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЧИЊА“ С. ДРАГОМАНЦИ,  

ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина–кварц 
на локалитетот “Пчиња“ с. Драгоманци, општина Ста-
ро Нагоричане на Друштвото за производство трговија 
транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Кума-
ново, согласно Одлуката за започнување на постапка за 
доделување на концесија за  детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина бр. 41-6225/1 од 
10.9.2013 година (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за  детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина бр. 41-6742/1 од 21.9.2013 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/13) и Одлуката за дополнување на одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесии за 
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни бр. 41-7621/1 од 22.10.2013 година (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.153/13). 

2. Друштвото за производство трговија транспорт и 
услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово достави 
понуда со број 00000023 на 16.12.2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство трговија транспорт и услуги БО-
РОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ги исполни услови-
те содржани во Јавниот повик и Тендерската докумен-
тација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство трговија тран-
спорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 
се доделува концесија за детални геолошки истражува-
ња на минерална суровина – кварц на локалитетот 
“Пчиња“ с. Драгоманци, општина Старо Нагоричане, 
со површина на простор на концесија за детални гео-
лошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7.571.498,00 4.675.408,00 
2 7.572.300,00 4.675.410,00 
3 7.572.000,00 4.674.000,00 
4 7.571.300,00 4.674.000,00 
5 7.571.300,00 4.675.000,00 
6 7.571.498,00 4.675.000,00 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=1,116518 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 
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7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 65.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

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

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-271/11 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

538. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА– ТУЛАРСКА ГЛИНА НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ОРАНЖЕРИИ С. ХАМЗАЛИ 
БОСИЛОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЕТРИНО 

-БОЛНО“, ОПШТИНА РЕСЕН 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина–тулар-
ска глина на локалитетот “Петрино-Болно“, општина 
Ресен на Акционерското друштво ОРАНЖЕРИИ с. Ха-
мзали Босилово, согласно Одлуката за започнување на 
постапка за доделување на концесија за  детални гео-
лошки истражувања на минерална суровина бр. 41-
6225/1 од 10.9.2013 година (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување 
на Одлуката за започнување на постапка за доделување 
на концесија за  детални геолошки истражувања на ми-
нерална суровина бр. 41-6742/1 од 21. 9. 2013 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесии за 
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни бр. 41-7621/1 од 22. 10. 2013 година (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.153/13). 

2. Акционерското друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамза-
ли Босилово достави понуда со број 00000019 на 
17.12.2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Акционер-
ското друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали Босилово ги 
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Акционерското друштво ОРАНЖЕРИИ с. Ха-
мзали Босилово се доделува концесија за детални гео-
лошки истражувања на минерална суровина–туларска 

глина на локалитетот “Петрино-Болно“, општина Ре-
сен, со површина на простор на концесија за детални 
геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7.497.646,00 4.550.561,00 
2 7.498.108,00 4.550.764,00 
3 7.498.224,00 4.550.403,00 
4 7.497.870,00 4.550.458,00 
5 7.497.876,00 4.550.299,00 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,124735 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 65.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

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

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-271/12 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

539. 
Согласно член  54 –а став (1) од Законот за користе-

ње и располагање со ствари на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/20-
13), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 27.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖ-
БАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА  

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот сопственик Јавното 

претпријатие “Стрежево” – Битола му престанува ко-
ристењето на движните ствари – хаварисани расходо-
вани возила и тоа : 

1. Лада Караван BT 647 BM, мотор 5183367, шaсиja 
0656557 производство 1998; 

2. Лада Нива BT 013 BF, мотор 3601687, шaсиja 
1120344 производство 1995; 

3. Лада Нива BT 802 CS, мотор 4549047, шaсиja 
12758987 производство 1997; 
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4. Лада Нива BT 496 BP, мотор 4128475, шaсиja 
1194485 производство 1998; 

5. Лада Нива BT 021 CS, мотор 5269582, шaсиja 
1357510 производство 1998; 

6. Лада Рива BT 415 BA, мотор 1801990, шaсиja 
M0624439 производство 1998; 

7. Рено 4 BT 653 AU, мотор 171766, шaсиja 360112 
производство 1988; 

8. Рено 4 BT 553 AR,  мотор 0245268, шaсиja 
468796 производство 1991. 

 
Член 2 

Движните ствари  од членот 1 од оваа одлука  се да-
ваат на трајно користење без надомест на Службата  за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија . 

 
Член 3 

Директорот на Јавното претпријатие „Стрежево“ – 
Битола склучува договор со директорот на Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, со кој ќе се регулираат правата и об-
врските за движните ствари наведени 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.42-279/1                      Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година          на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
540. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
27.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА МАГАЦИНИ СО ПРОПРАТНИ ОБ-
ЈЕКТИ КО ТЕТОВО ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕТОВО 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на магацини со пропратни објекти КО Тетово 
вон г.р., општина Тетово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации:  

 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-591/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

541. 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продаж-

ба и давање под закуп на деловните згради и деловните 
простории на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 13/13 и 69/13), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
27.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ СТО-
ПАНИСУВА АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co цел изградба на згради наменети за лица во со-

цијален ризик и други ранливи групи, да се изврши 
продажба на недвижна ствар - деловен простор соп-
ственост на Република Македонија, со право на стопа-
нисување на АД за изградба и стопанисување со стан-
бен простор и со деловен простор од значење за Репуб-
ликата - Скопје и тоа: 

1. Деловен простор во Битола на ул. Иван Милутино-
виќ бб лок 07 со Имотен лист бр. 60208, со површина од 
10 м2, со проценета пазарна вредност од 7.005 евра;  

2. Деловен простор во Битола на ул. Иван Милути-
новиќ бб лок 96 со Имотен лист бр. 60208, со површи-
на од 41 м2, со проценета пазарна вредност од 28.121 
евра; 

3. Деловен простор во Битола на ул. Иван Милути-
новиќ бб лок 01 со Имотен лист бр.60208, со површина 
од 40 м2, со проценета пазарна вредност од 24.793 
евра; 

4. Деловен простор во Скопје на ул. Максим Горки 
бр. 11 локал бр.1, со Имотен лист бр. 54335, со пов-
ршина од 19 м2 (приземје), со проценета пазарна вред-
ност од 27.448 евра; 

5. Деловен простор во Скопје на ул. Максим Горки 
бр. 11 локал бр.2, со Имотен лист бр. 55585, со пов-
ршина од 20 м2 (приземје), со проценета пазарна вред-
ност од 28.948 евра; 

6. Деловен простор во Скопје на ул. Максим Горки 
бр. 11, со Имотен лист бр. 54456, со површина од 26 м2 
(приземје), со проценета пазарна вредност од 21.026 
евра; 

7. Деловен простор во комплекс Стар Мерак во Ку-
маново со Имотен лист бр.46421, со површина од 78 м2 
(дуќан), со проценета пазарна вредност за од 108.546 
евра; 

8. Деловен простор во комплекс Стар Мерак во Ку-
маново со Имотен лист бр. 46421, со површина од 57 
м2 (дуќан), со проценета пазарна вредност за од 96.277 
евра. 

Проценетата пазарна вредност од став 1 точка i до 8 
од овој член претставува почетна цена за јавно надда-
вање. 
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Член 2 

Се овластува АД за изградба и стопанисување со 

станбен простор и со деловен простор од значење за 

Републиката - Скопје да ја води постапката за јавно 

наддавање и да склучи договор за продажба на делов-

ниот простор. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-92/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

542. 

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13 и 188/13), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 

27.01.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 

СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 

престанува користењето на недвижна ствар - земјиште, 

сопственост на Република Македонија, кое претста-

вува: 

- Дел од КП. број 297/1 за КО Миладиновци или но-

воформирана КП.бр. 297/5 во површината од 34.842 

м2, евидентирана во имотен лист број 130, издаден од 

Агенција за катастар на недвижности – Центар за ка-

тастар на недвижности Скопје; 

- Дел од КП. број 1/2 за КО Средно Коњари или но-

воформирани КП.бр. 1/8 во површина од 7.038 м2, 

КП.бр. 1/9 во површина од 66.342м2, КП.бр. 1/10 во 

површина од 48.145м2, КП.бр. 1/11 во површина од 

4.042м2, КП.бр. 1/12 во површина од 6.371м2, КП.бр. 

1/13 во површина од 112.489м2 и КП.бр. 1/14 во пов-

ршина од 15.669м2, евидентирана во имотен лист број 

135, издаден од Агенција за катастар на недвижности – 

Центар за катастар на недвижности Скопје; 

- Дел од КП. број 4/2 за КО Средно Коњари или но-

воформирани КП.бр. 4/4 во површина од 5.828 м2, 

КП.бр. 4/5 во површина од 111м2 и КП.бр. 4/6 во пов-

ршина од 2.206м2, евидентирана во имотен лист број 

135, издаден од Агенција за катастар на недвижности – 

Центар за катастар на недвижности Скопје; 

- Дел од КП. број 2329 за КО Средно Коњари или 

новоформирана КП.бр. 2329/2 во површината од 

1.167м2, евидентирана во имотен лист број 135, изда-

ден од Агенција за катастар на недвижности – Центар 

за катастар на недвижности Скопје; 

- Дел од КП. број 2330 за КО Средно Коњари или 

новоформирана КП.бр. 2330/2 во површината од 

385м2, евидентирана во имотен лист број 135, издаден 

од Агенција за катастар на недвижности – Центар за 

катастар на недвижности Скопје; 

- Дел од КП. број 2331 за КО Средно Коњари или 

новоформирана КП.бр. 2331/3 во површината од 

4.558м2, евидентирана во имотен лист број 135, изда-

ден од Агенција за катастар на недвижности – Центар 

за катастар на недвижности Скопје; 

- Дел од КП. број 2332 за КО Средно Коњари или 

новоформирана КП.бр. 2332/2 во површината од 

1.997м2, евидентирана во имотен лист број 135, изда-

ден од Агенција за катастар на недвижности – Центар 

за катастар на недвижности Скопје; 

- Дел од КП. број 2333 за КО Средно Коњари или 

новоформирана КП.бр. 2333/3 во површината од 

2.111м2, евидентирана во имотен лист број 135, изда-

ден од Агенција за катастар на недвижности – Центар 

за катастар на недвижности Скопје, 

- Дел од КП. број 2334 за КО Средно Коњари или 

новоформирана КП.бр. 2334/3 во површината од 

2.058м2, евидентирана во имотен лист број 135, изда-

ден од Агенција за катастар на недвижности – Центар 

за катастар на недвижности Скопје; 

- Дел од КП. број 21/1 за КО Средно Коњари или 

новоформирана КП.бр. 21/4 во површината од 4.750м2, 

евидентирана во имотен лист број 135, издаден од 

Агенција за катастар на недвижности – Центар за ка-

тастар на недвижности Скопје; 

- Дел од КП. број 21/2 за КО Средно Коњари или 

новоформирана КП.бр. 21/5 во површината од 138м2, 

евидентирана во имотен лист број 135, издаден од 

Агенција за катастар на недвижности – Центар за ка-

тастар на недвижности Скопје; 

- КП. број 1207/3 за КО Миладиновци во површина-

та од 319 м2, евидентирана во имотен лист број 5390, 

издаден од Агенција за катастар на недвижности – 

Центар за катастар на недвижности Скопје; 

- КП. број 181 за КО Криви Дол во површината од 

1.759 м2, евидентирана во имотен лист број 175, изда-

ден од Агенција за катастар на недвижности – Одделе-

ние за катастар на недвижности Штип. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-105/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

543. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13 и 188/13), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

27.01.2014 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 СОЈУЗОТ 

НА СЛЕПИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
  
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Сојузот на слепи 
на Република Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со прет-
седателот на Сојузот на слепи на Република Македо-
нија, со кој се уредуваат  правата и обврските за движ-
ните ствари 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. 42-117/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

544. 
Врз основа на  член 38 од Законот за управување со 

пакување и отпад од пакување („Службен весник на 
Република Македонија “ бр. 161/2009, 17/2011, 47/2011, 
136/2011, 6/2012, 39/2012 и 163/2013),  Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на  
27.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА  КОМИСИЈА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со ова одлука се формира Комисија за управување 

со отпад од пакување во следниот состав: 
1. За претседател:  
Абдилаќим Адеми, Министер за животна средина и 

просторно планирање, претседател 
2. За членови: 
1. Ана Каранфилова Мазневска, раководител на 

Сектор за управување со отпад, Управа за животна сре-
дина; 

2. Ленче Ќурчиева, помошник раководител на Сек-
тор за ЕУ во Министерството за животна средина и 
просторно планирање; 

3. Беким Нухии, претставник од  „ЕУРО ЕКОПАК“ 
ДОО, Скопје,  Друштво за управување со пакување и 
отпад од пакување;  

4. Jованка Василевска, претставник од  „ЕКО-

САЈКЛ“ ДОО, Скопје,  Друштво за управување со па-

кување и отпад од пакување; 

5. Горан Христовски, претставник од  „ЕКО ПАК 

ХИТ“ ДОО, Кочани,  Друштво за управување со паку-

вање и отпад од пакување; 

6. Филип Ивановски, претставник од  „ПАКОМАК“ 

ДОО Скопје, Друштво за управување со пакување и от-

пад од пакување; 

7. Шофкет Азари,  државен советник во Министер-

ството за економија; 

8. Ивана Серафимова, претставник од  ЗЕЛС; 

9. Ангелчо Ристов,  државен советник во Минис-

терството за финансии; 

10. Михаил Матески, претставник од правното лице 

кое поседува дозвола за постапување со отпад – „Грин-

тех МК“ ДОО, Скопје; 

11. Јовица Стефаноски, претставник од правното 

лице кое поседува дозвола за постапување со отпад –  

Агропал ДООЕЛ, Тетово; 

12. Душко Христов, претставник од  невладина ор-

ганизација „4х4х4 Балкански мостови “; 

13. Зорица Мешкова, претставник од Стопанска ко-

мора на Македонија и 

14. Елизабета Спиридонова, претставник од Здру-

жението на потрошувачи на Македонија.  

 

Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за формирање на Коми-

сија за управување со отпад од пакување („Службен 

весник на Република Македонија” бр.112/11). 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 42-168/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

545. 

Врз основа на член 54 став (1), од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” број 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 

188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 27.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА  

ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија и престанува користењето на движните 

ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на Агенцијата за поддршка на претприемништвото без 
надомест на времено користење за период од две го-
дини, од денот на влегување во сила на оваа Одлука. 

                                                                           
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со директорот на Агенцијата за поддршка на 
претприемништвото , со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од членот 1 од оваа од-
лука.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-186/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

546. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање  со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Maкедонија, на сед-
ница одржана на 27.1.2014 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ОД СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-
налната установа Национална и Универзитетска Биб-
лиотека „Св.Климент Охридски“- Скопје и престанува 
користењето на дел од недвижна ствар - објект зграда 
број 1, влез 1, кат- приземје, деловен простор со пов-
ршина од 54 м2, кој се наоѓа на Бул. „Гоце Делчев“ 
бр.6, на Катастарска Општина Центар 1, Катастарска 
Парцела бр.8890/1, запишан во Имотен лист бр.102681, 
сопственост на Република Македонија.  

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење за период до пет години на Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје без надо-
мест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната ус-
танова Национална и Универзитетска Библиотека „Св. 
Климент Охридски“ - Скопје и Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ од Скопје, во рок од 15 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.42-280/1                        Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година           на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

547. 

Врз основа на член 107 став 1 од Законот за зашти-

та на децата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.23/2013), Владата на Република Македонија,  

на  седницата  одржана  на 27.1.2014 година,   донесе  

 

ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 

ГРАДИНКА „ДЕТСКО ЦАРСТВО“  ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца - детска градинка „ДЕТСКО 

ЦАРСТВО“ во Скопје, на ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 

5Б .  

 

Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесеното барање од Друштвото за промет 

и услуги „ДЕТСКО ЦАРСТВО“ ДООЕЛ Скопје, со ЕД-

БС 4057012518281 со седиште на ул. „ Франклин Руз-

велт “ бр. 33. Скопје - Карпош. 
 

Член 3 

Во  приватната установа за деца од член 1 од оваа 

одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-

питание на деца од предучилишна возраст, која како 

дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 

исхрана, воспитано- образовани, спортско - рекреа-

тивни, културно - забавни активности, мерки и актив-

ности за подобрување и зачувување на здравјето и за 

поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, 

физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето 

на возраст од девет месеци   до  шест години живот, 

согласно Законот за заштита на децата.  

 

Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-

ци  кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-

тание на деца  во приватната установа за деца од член 1 

од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 

стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 

Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 

установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 

пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-

носта. 

 

Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе биде сместена во станбени простории во семеј-

на зграда во Скопје на улица „Франклин Рузвелт“ бр. 

5Б, со вкупна површина од 112м².  

 

Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-

вање и воспитание е околу 25 деца на возраст од девет 

месеци  до шест години, односно до   вклучување во 

основното образование и ќе бидат распоредени во две  

згрижувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на 

децата утврдени со Законот за заштита на децата.  
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Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Осно-

вите на програмата за воспитно - образовна работа со 

деца од предучилишна возраст во јавните детски гра-

динки која се остварува во јавите установи за деца – 

детски градинки во Република Македонија. 

Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 

приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 

македонски јазик и неговото кирилско писмо согласно 

Законот за заштита на децата. 

 

Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе отпочне со работа, по добивањето на  решение-

то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-

цијална политика и уписот во Централниот регистар на 

Република Македонија. 

 

Член 11 

Средствата за основање и  работа на приватната ус-

танова за деца  од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 

основачот. 

 

Член 12 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-320/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

548. 

Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за корис-

тење и располагање  со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2-

013), Владата на Република Maкeдонија, на седницата, 

одржана на 27.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА 

УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура му престанува користењето на 

движната ствар и тоа: 

- Скулптура „Ротирачка Македонија“, од автор: Зо-

ран Костовски, со димензии: висина 16 м, материјал: 

челик на бетонска основа. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-

нова Музеј на современата уметност- Скопје. 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Музеј на современата 

уметност од Скопје со кој се уредуваат правата и об-

врските на движната ствар од член 1 на оваа одлука ко-

ја се дава на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-444/1                         Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година            на Владата на Република 

    Скопје                                Македонија, 

                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

549. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на  

27.1.2014 година, донесе 

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД 

И МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО 

РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 2 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕК-

ТИ КО СТРАГОВО И КО ВАТАША ОПШТИНА  

КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на цевко-

вод и мала хидроелектрична централа со референтен 

број 2 со пропратни објекти КО Страгово и КО Ва-

таша, општина Кавадарци. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 9943м2,  

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

             Бр. 42-578/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година на Владата на Република 

                Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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550. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 
27.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
(ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЧУРКИ) КО БАДАР 

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-
ка индустрија (производство на печурки) КО Бадар, оп-
штина Петровец. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
            Бр. 42-588/1 Заменик на претседателот 
27 јануари 2014 година на Владата на Република 
                Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

551. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 
27.1.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СЕРВИС ЗА МОТОРНИ ВОЗИ-
ЛА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА МАГИСТРА-
ЛЕН ПАТ А-2(М-2) КУМАНОВО – КРИВА ПА-
ЛАНКА КО МЛ НАГОРИЧАНЕ ОПШТИНА СТАРО  

НАГОРИЧАНЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Државна урбанистичка планска документација за 
изградба на сервис за моторни возила со придружни 

објекти на магистрален пат А-2(м-2) Куманово – Крива 
Паланка КО Мл Нагоричане, општина Старо Нагори-
чане. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 5327м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

         Бр. 42-592/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година на Владата на Република 

             Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

552. 

Врз основа на члeн 49 од Законот за земјоделското 

земјиште  (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 

87/2013, 106/2013 и 164/2013) и член 25 став 3 од Зако-

нот за изменување и дополнување на Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија” бр. 95/2012),  Владата на  Република  Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-

НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА СЕЛО ЧЕЛОПЕК ВОН - Г.Р. ОПШТИНА  

БРВЕНИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

проширување на дел од урбанистички план за село Че-

лопек вон-г.р., општина Брвеница. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

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

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

 
Бр. 42-559/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

553. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013 164/2013), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

27.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ЛЕС-

НА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА  

КО ТУМЧЕВИШТЕ ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти со намена лесна индустрија, серви-

си и стоваришта КО Тумчевиште, општина Гостивар. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Член 3 

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

 
Бр. 42-560/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

554. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонијa“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 
27.1.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА 
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОЛБНА ТРАФОСТА-
НИЦА-СБТС 10(20)/0,4KV, 50KVА ВО КО TРИ  

ВОДИ ОПШТИНА СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на столбна трафостаница-СБТС 10(20)/0,4kV, 
50kVА во КО Tри води, општина Струмица.   

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.42-579/1                      Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година            на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
555. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
27.1.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА B2-ОБЈЕКТИ ОД СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА ВО КО ПЕПЕЛИШТЕ ОПШТИНА  

НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на B2-објекти од социјална заштита во КО 
Пепелиште,  општина Неготино. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-580/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

556. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, до-
несе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА СОДРЖИНИ ОД СПОРТ И РЕКРЕА-
ЦИЈА ВО КО НЕЖИЛОВО ОПШТИНА ЧАШКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на содржини од спорт и рекреација во КО Не-
жилово, општина Чашка. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 3849м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-585/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

557. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.01.2014 година, до-
несе 

      
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА БУНГАЛОВИ КО НЕЖИЛОВО  

ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на бунгалови КО Нежилово, општина Чашка. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со површина од 1941 м2, ги има 
следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-586/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

558. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
27.01.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА  ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТА-
НИЦА СО ПРАТЕЧКИ СОДРЖИНИ КО ДОЛНО  

КОСОВРАСТИ, ОПШТИНА ДЕБАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Државна урбанистичка планска документација за 
изградба на бензинска пумпна станица со пратечки 
содржини КО Долно Косоврасти, Општина Дебар.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 18879м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42 - 587/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

559. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
27.1.2014 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛ-
НА ТЕЛЕФОНИЈА КО РАЗЛОВЦИ ОПШТИНА  

ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на базна станица за мобилна телефонија КО 
Разловци, општина Делчево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 14м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-589/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

560. 
Врз основа на член 36 став 3 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, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 27.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА ОПОЖАРЕН ДЕЛ НА БИГОРСКИ МА-
НАСТИР „СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЛ’’ С. РОСТУШЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се префрлаат средства на Бигорски 
манастир „Св. Јован Крстител“ с.Ростуше, во износ од 
30.000.000,00 (триесет милиони) денари, за рекон-
струкција и санација на опожарениот дел од Бигорски 
Манастир „Св. Јован Крстител’’ с. Ростуше. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 
од Буџетот на Министерството за култура, Раздел 
18010 - Финансирање на дејностите од областа на кул-
турата, Програма 50 - Заштита на културно наследство, 
Потпрограма 48 - Капитални расходи, Ставка 489 - Ка-
питални субвенции за претпријатија и невладини орга-
низации. 

 
Член 3 

Манастирот „Св. Јован Крстител’’, средствата од 
член 1 на оваа одлука, ќе ги користи за реконструкција 
на опожарениот дел на манастирот.  

 
Член 4 

Манастирот „Св. Јован Крстител’’, за извршените 
работи до Министерството за култура да доставуви из-
вештај пропратен со комплетна финансика документа-
ција за  исплата. 

Член 5 
Се задолжува Министерството за култура, сред-

ствата од член 1 на оваа одлука да ги префрли на по-
себна наменска сметка на Манастирот бр. 500-000000-
3835-65, депонент Стопанска банка А.Д. Битола.  

     
Член 6 

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

 
Бр. 42-778/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

561. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за градеж-

но земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нијa“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013  
и 163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 27.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија кое претставува: 

- Градежна парцела број 17.2, составена од дел од 
КП број 796/1, КО Желино, со површина од 53.101 м2, 
евидентирана во Имотен лист број 1657; 

Врз основа на согласноста број 10-2694/2 од 
18.12.2013 година на Агенцијата за млади и спорт со 
која се откажала потребата за изградба на градби од ја-
вен интерес утврдени со закон. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Желино, сог-
ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија, број 41-10271/1-13, од 14.1.2014 година, објаве-
на во „Службен весник на Република Македонија“, 
број 10/2014. 

 
Член 3 

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

 
Бр.42-820/1                       Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година            на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
562. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012,  25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 27.1.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА  МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
“КАЗАНДОЛ“ ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, ОПШТИ-
НА БОГДАНЦИ И ОПШТИНА ДОЈРАН, НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЛАВУШ“ ОПШТИНА ВАЛАН-
ДОВО И ОПШТИНА СТРУМИЦА И НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – МОЛИБДЕН, БАКАР, ЗЛАТО И 
СРЕБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЕТРОШНИЦА“ ОП-
ШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ НА ДРУШТВОТО 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПРЕРАБОТКА И ПРОИЗ-
ВОДСТВО САРДИЧ МЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ 

СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се доделуваат концесии за детал-

ни геолошки истражувања на  минерална суровина – 
бакар, злато и сребро на локалитетот “Казандол“ оп-
штина Валандово, општина Богданци и општина Дој-
ран, на минерална суровина – бакар, злато и сребро на 
локалитетот “Плавуш“ општина Валандово и општина 
Струмица и на минерална суровина – молибден, бакар, 
злато и сребро на локалитетот „Петрошница“ општина 
Старо Нагоричане на Друштвото за експлоатација пре-
работка и производство САРДИЧ МЦ ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, согласно Одлуката за започнување на по-
стапка за доделување на концесии за  детални геолош-
ки истражувања на минерална суровина бр. 41-7943/1 
од 05.11.2013 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 155/13) и Одлуката за изменување на 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
концесии за  детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина бр.41-9392/1од 30.11.2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
170/13). 

2. Друштвото за експлоатација преработка и произ-
водство САРДИЧ МЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје дос-
тави понуда со број 00000051 на 17.1. 2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за експлоатација преработка и производство САР-
ДИЧ МЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ги исполни усло-
вите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за експлоатација преработка и 
производство САРДИЧ МЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
му се доделуваат концесии за детални геолошки истра-
жувања на  минерална суровина – бакар, злато и сребро 
на локалитетот „Казандол“ општина Валандово, оп-
штина Богданци и општина Дојран, на минерална суро-
вина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавуш“ 
општина Валандово и општина Струмица и на мине-
рална суровина – молибден, бакар, злато и сребро на 
локалитетот „Петрошница“ општина Старо Нагори-
чане, со површина на простори на концесии за детални 
геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелите, и тоа: 

 
локалитет “Казандол” 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7636400 4566300 
2 7632200 4566300 
3 7628000 4573200 
4 7632200 4573200 

локалитет “Плавуш” 
 

Точка Координата Y Координата X 
1 7619230 4583640 
2 7619220 4585310 
3 7626480 4583580 
4 7631350 4579150 
5 7629990 4578010 
6 7625500 4582150 
 

локалитет “Петрошница” 
 

Точка Координата Y Координата X 
1 7578000 4673000 
2 7578000 4678000 
3 7584000 4678000 
4 7584000 4673000 
 
5. Површината на просторот на концесиите за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесуваат P=28.980000 km2 за локалитет “Казан-
дол”, P=22.293850 km2 за локалитет „Плавуш” и 
P=30.000000 km2 за локалитет „Петрошница”. 

6. Времетраењето на доделените концесии од точка 
1 на оваа одлука изнесуват 4 (четири) години. 

7. Надоместокот за доделените концесии за детални 
геолошки истражувања во износ од 7.144.000,00 дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред денот на склучување-
то на Договорите за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да ги потпише 
Договорите за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесиите ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорите за концесија ќе ги потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр.42-861/1                       Претседател на Владата 

27 јануари 2014 година          на Република Македонија 
   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
563. 

Врз основа на член 58 став 6 од Законот за водите 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012, 
23/2013 и 163/13), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕТО НА ВИСИНАТА НА ЕДНОКРАТНИОТ И 
ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОНЦЕСИЈА  

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на определува-

ње на висината на еднократниот и годишниот надомес-
ток за концесија за користење на вода. 

 
Член 2 

Висината на еднократниот надоместок за концесија 
се определува:  
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1) за производство на електрична енергија да не би-
де помал од десеттострукиот износ на проценетиот го-
дишен надоместок според остварувањето за производ-
ство на електрична енергија во првата година на корис-
тење;  

2) полнење на вода во шишиња да не биде помал од 
десеттострукиот износ на годишниот надоместок спо-
ред процената за остварувањето во првата година на 
користење; 

 3)езерскиот сообраќај не треба да биде помал од 
износот на годишниот надоместок според процената на 
оствареност на тој надоместок во првата година на ко-
ристење и 

 4) туристички услуги не треба да биде помал од 10 
% од пазарната цена на градежното земјиште според 
која се одредува годишниот надоместок. 

Кога концесијата се доделува на јавен повик, изно-
сот на надоместокот од став 1 на овој член се зема за 
почетен износ. 

 
Член 3 

Висината на годишниот надоместокот за концесија 
се определува:  

1) за производство на електрична енергија е про-
цент од остварената просечна цена на произведената 
електрична енергија за секој произведен киловат час на 
прагот од електраната во секоја година на користење, 
но не помалку од 2% за хидроелектрични централи со 
инсталирана моќност до 10MW; 

2) за производство на електрична енергија е про-
цент од остварената просечна цена на произведената 
електрична енергија за секој произведен киловат час на 
прагот од електраната во секоја година на користење, 
но не помалку од 1,5% за хидроелектрични централи 
со инсталирана моќност над 10MW; 

3) за производство на електрична енергија од пум-
пни хидроелектрични централи со инсталирана моќ-
ност над 100 MW е процент од остварената просечна 
цена за произведена електрична енергија за секој про-
изведен киловат час, намалена за потрошената елек-
трична енергија во пумпен режим на работа,  во секоја 
година на користење, но не помалку од 1 %; 

4) за полнење на вода во шишиња е процент од про-
ценетото вкупно производство  шишиња, а според про-
дажната цена по литар произведен производ, но не по-
малку од 1%; 

5) за туристички услуги е процент од просечната 
продажна цена на градежното земјиште на подрачјето 
на градот или општината во која е доделена концесија-
та и тоа според површината за користење и за секоја 
година на користење, но не помалку од 2%;  и 

6) за езерски сообраќај е процент од остварениот 
приход од вршењето на дејноста за која се доделува 
концесијата, но не помалку од 1%. 

 
Член 4 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката за критериумите за определу-
вање на висината на надоместокот за користење на во-
да („Службен весник на Република Македонија“ број 
53/2007). 

 
Член 5 

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

 
Бр. 41-10240/1-13 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

564. 
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08 
139/09 , 156/10 и 127/12) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13) , Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
22.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТРИГОДИШНА-

ТА ИНВЕСТИЦИОНА  ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОД  
ОД 1.1.2013 ГОДИНА ДО 31.12.2015 ГОДИНА 
  
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тригодиш-

ната инвестициона програма за период од 1.1.2013 го-
дина до 31.12.2015 година, донесена од Управниот од-
бор на Дирекцијата за технолошки индустриски развој-
ни зони, под број 02-128/3. 

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

 
Бр. 42-111/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

565. 
Врз основа на член 29 став (1) од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05,  
150/07, 35/11 ,166/12, 137/13 и 188/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР -ОБЈЕКТ 

ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 2 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижна ствар сопстве-

ност на Република Македонија - корисник Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, и тоа: 

- објект број 2 викенд куќа во Стар Дојран, на 
ул.„Илинденска“ бб изградена на КП бр. 1107 КО Сре-

теново, видно Имотен лист 1386,  со вкупна површина 
на објектот од 129  м2 и тоа:  на приземје влез 3 број 3 
со површина од 45 м2 , логии, балкони  и тераси со по-
вршина од 12 м2, влез 3 број 1 со површина од 39 м2 и 
логии , балкони и тераси со површина од 33 м2. 

      
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, со проценета вредност по метар квадратен во 
износ од  14.701, 00 денари, утврдена согласно Процен-
ката од  Бирото за судски вештачења кое ја процени 
вкупната вредност на целиот објект на износ од 
30.836,00 Евра или 1.896.414,00 денари.  
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 Почетната цена за електронско јавно наддавање 
претставува проценета вредност по метар квадратен на 
недвижноста, намалена за 30 % и истата изнесува 
10.291,00 денари  за метар квадратен.  

 
Член 3 

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 
1 од оваа одлука да  се даде под следните услови: 

- недвижната ствар која е предмет на продажба од 
член 1 од оваа одлука; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижната 
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа од-
лука; 

- пријавата за учество во електронското јавно над-
давање пополнета и потпишана лично од подносите-
лот, со наведени генералии на понудувачот и изјава де-
ка најповолниот понудувач понудената цена ќе ја пла-
ти во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се 
доставува до Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од 
денот на објавувањето на објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 
наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисија за располагање со недвижни и 
движни ствари сопственост на Република Македонија – 
корисник Служба за општи и заеднички работи; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

-паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 5 % од почетната цена на недвижните 
ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република 
Македонија; 

-најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на писменото известување за избор е 
должен да уплати средства согласно постигнатата крај-
на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој 
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе 
нова постапка. 

-на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-
тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се изврши електронското 
јавно наддавање;  

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-
ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски из-
вестени.  

- потребен број на учесници на јавното наддавање-
најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 
метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од 
почетната цена по метар квадратен за продажба на нед-
вижната ствар.        

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-
давање ; 

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена 
од денот на приемот на писменото известување за из-
бор; 

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена 
од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет; 

- обврска за трошоците за солемнизација на догово-
рот; 

- учесниците имаат право на приговор само по од-
нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три де-
на од одржувањето на јавното наддавање до Комисија-
та која одлучува по приговорот со решение во рок од 
пет дена од приемот на приговорот; 

-јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница www.deloven-prostor.mk. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-359/1           Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година          на Владата на Република 
     Скопје                   Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
566. 

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за ек-

спропријација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/12, 131/12 и 24/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 го-
дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ- ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  

МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за желез-

ничка инфраструктура Македонски железници - како 

предлагач на експропријацијата, да му се предаде во 
владение градежното земјиште кое претставува : 

1. Дел од КП.бр.480 КО Довезенце (новоформирана 
КП.бр.480/2) во површина од 35м2, евидентирана во 
Имотен лист бр. 364, согласно Решение за експроприја-
ција УП.бр.24-249/13 од 4.11.2013 година на Минис-
терство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Куманово; 

2. Дел од КП.бр.7479/1 КО Куманово (новоформи-

рана КП.бр.7479/4) во површина од 166м2, евидентира-

на во Имотен лист бр.13721, согласно Решение за ек-

спропријација УП.бр.24-362/13 од 28.10.2013 година на 

Министерство за финансии, Управа за имотно правни 

работи - Одделение за управна постапка во Куманово; 

3. Дел од КП.бр.643 КО Режановце (новоформирана 

КП.бр.643/2) во површина од 37м2, евидентирана во 

Имотен лист бр.160, согласно Решение за експроприја-

ција УП.бр.24-364/13 од 28.10.2013 година на Минис-

терство за финансии, Управа за имотно правни работи 

- Одделение за управна постапка во Куманово; 

4. Дел од КП.бр.1314 и 1212 КО Клечовце (ново-

формирани КП.бр.1314/2 и 1212/2) во површина од 

611м2, евидентирана во Имотен лист бр.416, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.24-7/13 од 3.1.2014 

година на Министерство за финансии, Управа за имот-

но правни работи - Одделение за управна постапка во 

Куманово; 
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5. Дел од КП.бр.291 КО Режановце (новоформирана 
КП.бр.291/2) во површина од 339м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.450, согласно Решение за експроприја-
ција УП.бр.24-20/13 од 30.9.2013 година на Министер-
ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 
Одделение за управна постапка во Куманово; 

6. Дел од КП.бр.697/2 КО Довезенце (новоформира-
на КП.бр.697/3) во површина од 2м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.141, согласно Решение за експроприја-
ција УП.бр.24-251/13 од 8.10.2013 година на Минис-
терство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Куманово; 

7. Дел од КП.бр.1947 и 1970 КО Бељаковце (ново-
формирани КП.бр.1947/3 и 1970/3) во површина од 
536м2, евидентирана во Имотен лист бр.416, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.24-371/13 од 
28.10.2013 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Куманово; 

8. Дел од КП.бр.453 КО Довезенце (новоформирана 
КП.бр.453/2) во површина од 202м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.31, согласно Решение за експроприја-
ција УП.бр.24-244/13 од 7.10.2013 година на Минис-
терство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Куманово; 

9. Дел од КП.бр.294/1 КО Клечовце (новоформира-
на КП.бр.294/3) во површина од 326м2, евидентирана 
во Имотен лист бр.454, согласно Решение за експроп-
ријација УП.бр.24-6/13 од 10.10.2013 година на Минис-
терство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Куманово; 

10. Дел од КП.бр.450/1, 450/2 и 417 КО Довезенце 
(новоформирани КП.бр. 450/4, 450/3 и 417) во површи-
на од 1.322м2, евидентирана во Имотен лист бр.612, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.24-386/13 
од 11.11.2013 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Куманово; 

11. Дел од КП.бр.2048 КО Шупли Камен (новофор-
мирана КП.бр.2048/2) во површина од 918м2, евиден-
тирана во Имотен лист бр.54, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.24-365/13 од 28.10.2013 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Куманово; 

12. Дел од КП.бр.1524/1 и 2123 КО Шупли Камен 
(новоформирани КП.бр.1524/3 и 2123/2) во површина 
од 276м2, евидентирана во Имотен лист бр.481, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.24-371/13 од 
28.10.2013 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Куманово; 

13. Дел од КП.бр.697/2 КО Довезенце (новоформи-
рана КП.бр.697/3) во површина од 2м2, евидентирана 
во Имотен лист бр.141, согласно Решение за експроп-
ријација УП.бр.24-251/13 од 8.10.2013 година на Ми-
нистерство за финансии, Управа за имотно правни ра-
боти - Одделение за управна постапка во Куманово; 

14. Дел од КП.бр.2035/2 КО Шупли Камен (ново-
формирана КП.бр.2035/4) во површина од 26м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.232, согласно Решение за 
експропријација УП.бр.24-74/13-1 од 28.10.2013 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Кума-
ново; 

15. Дел од КП.бр.2053 КО Шупли Камен (новофор-
мирана КП.бр.2053/2) во површина од 86м2, евиденти-
рана во Имотен лист бр.717, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.24-37/13 од 10.10.2013 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Куманово; 

16. Дел од КП.бр.2053 КО Шупли Камен (новофор-
мирана КП.бр.2053/2) во површина од 86м2, евиденти-
рана во Имотен лист бр.717, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.24-37/13 од 11.10.2013 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Куманово; 

17. Дел од КП.бр.311/1 КО Режановце (новоформи-
рана КП.бр.311/4) во површина од 53м2, евидентирана 
во Имотен лист бр.519, согласно Решение за експроп-
ријација УП.бр.24-111/13 од 9.10.2013 година на Ми-
нистерство за финансии, Управа за имотно правни ра-
боти - Одделение за управна постапка во Куманово; 

18. Дел од КП.бр.1526/1 и 2124 КО Шупли Камен 
(новоформирани КП.бр.1526/2 и 2124/2) во површина 
од 240м2, евидентирана во Имотен лист бр.33, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.24-321/13 од 
8.10.2013 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Куманово; 

19. Дел од КП.бр.1559 и 1561 КО Шупли Камен 
(новоформирани КП.бр.1559/2 и 1561/2) во површина 
од 1.366м2, евидентирана во Имотен лист бр.110, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.24-325/13 од 
8.10.2013 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Куманово; 

20. Дел од КП.бр.988 КО Шупли Камен (новофор-
мирана КП.бр.988/2 и 988/3) во површина од 36м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.77, согласно Решение за 
експропријација УП.бр.24-82/13 од 9.10.2013 година и 
Решение за експропријација УП.бр.24-82/13-5 од 
20.12.2013 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Куманово; 

21. Дел од КП.бр.255 и 249 КО Клечовце (новофор-
мирани КП.бр.255/2 и 249/2) во површина од 406м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.591, согласно Реше-
ние за експропријација УП.бр.24-376/13 од 7.11.2013 
година и Решение за експропријација УП.бр.24-376/13-
5 од 24.12.2013 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Куманово; 

22. Дел од КП.бр.1762 КО Бељаковце (новоформи-
рана КП.бр.1762/2) во површина од 407м2, евидентира-
на во Имотен лист бр.465, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.24-231/13 од 27.12.2013 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Куманово; 

23. Дел од КП.бр.36/1 КО Јачинце (новоформирана 
КП.бр.36/4) во површина од 312м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.341, согласно Решение за експроприја-
ција УП.бр.24-209/13-1 од 8.10.2013 година и Решение 
за експропријација УП.бр.24-209/13-6 од 20.12.2013 го-
дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ку-
маново; 

24. Дел од КП.бр.36/1 КО Јачинце (новоформирана 
КП.бр.36/4) во површина од 312м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.341, согласно Решение за експроприја-
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ција УП.бр.24-209/13 од 9.10.2013 година и Решение за 
експропријација УП.бр.24-209/13-5 од 20.12.2013 годи-
на на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ку-
маново; 

25. Дел од КП.бр.993, 1548 и 1553 КО Шупли Ка-
мен (новоформирани КП.бр. 993/2, 1548 и 1553/2) во 
површина од 292м2, евидентирана во Имотен лист 
бр.65, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-
317/13 од 3.10.2013 година и Решение за експроприја-
ција УП.бр.24-317/13-1 од 2.1.2014 година на Минис-
терство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Куманово; 

26. Дел од КП.бр.712 КО Режановце (новоформира-
на КП.бр.712/2) во површина од 307м2, евидентирана 
во Имотен лист бр.456, согласно Решение за експропр-
ијација УП.бр.24-136/13 од 1.10.2013 година и Решение 
за експропријација УП.бр.24-136/13-1 од 27.12.2013 го-
дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ку-
маново; 

27. Дел од КП.бр.991 КО Шупли Камен (новофор-
мирана КП.бр.991/2) во површина од 17м2, евиденти-
рана во Имотен лист бр.69, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.24-80/13 од 10.10.2013 година и 
Решение за експропријација УП.бр.24-80/13-5 од 
20.12.2013 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Куманово; 

28. Дел од КП.бр.252/3 КО Шупли Камен (новофор-
мирана КП.бр.252/3 и 252/4) во површина од 315м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.800, согласно Реше-
ние за експропријација УП.бр.24-300/13 од 10.10.2013 
година и Решение за експропријација УП.бр.24-300/13-
5 од 24.12.2013 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Куманово; 

29. Дел од КП.бр.232 КО Шупли Камен (новофор-
мирана КП.бр.232/3) во површина од 382м2, евиденти-
рана во Имотен лист бр.631, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.24-3/13 од 7.10.2013 година и Ре-
шение за експропријација УП.бр.24-3/13-2 од 
09.01.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Куманово; 

30. Дел од КП.бр.1000 КО Шупли Камен (новофор-
мирана КП.бр.1000/2) во површина од 23м2, евиденти-
рана во Имотен лист бр.59, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.24-72/13 од 27.9.2013 година и 
Решение за експропријација УП.бр.24-72/13-1 од 
2.1.2014 година на Министерство за финансии, Управа 
за имотно правни работи - Одделение за управна поста-
пка во Куманово; 

31. Дел од КП.бр.715/2 КО Режановце (новоформи-
рана КП.бр.715/8) во површина од 173м2, евидентира-
на во Имотен лист бр.101, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.24-115/13 од 9.10.2013 година и 
Решение за експропријација УП.бр.24-115/13-1 од 
20.12.2013 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Куманово; 

32. Дел од КП.бр.513 КО Довезенце (новоформира-
на КП.бр.513/2) во површина од 34м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.514, согласно Решение за експроприја-
ција УП.бр.24-360/13 од 17.10.2013 година на Минис-
терство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Куманово; 

33. Дел од КП.бр.1931 и 1930 КО Бељаковце (ново-
формирана КП.бр.1931/2 и 1930/2) во површина од 
233м2, евидентирана во Имотен лист бр.345, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.24-353/13 од 
10.10.2013 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Куманово; 

34. Дел од КП.бр.1931 и 1930 КО Бељаковце (ново-
формирана КП.бр.1931/2 и 1930/2) во површина од 
233м2, евидентирана во Имотен лист бр.345, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.24-353/13 од 24.10.-
2013 година на Министерство за финансии, Управа за 
имотно правни работи - Одделение за управна поста-
пка во Куманово; 

35. Дел од КП.бр.4276/2 КО Куманово (новоформи-
рана КП.бр.4276/13) во површина од 6.255м2, евиден-
тирана во Имотен лист бр.47168, согласно Решение за 
експропријација УП.бр.24-264/13 од 24.10.2013 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Кума-
ново; 

36. Дел од КП.бр.478 КО Довезенце (новоформира-
на КП.бр.478/2) во површина од 89м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.18, согласно Решение за експроприја-
ција УП.бр.24-248/13 од 2.1.2014 година на Министер-
ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 
Одделение за управна постапка во Куманово; 

37. Дел од КП.бр.996 КО Шупли Камен (новофор-
мирана КП.бр.996/2) во површина од 67м2, евиденти-
рана во Имотен лист бр.63, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.24-78/13 од 30.12.2013 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Куманово; 

38. Дел од КП.бр.994 КО Шупли Камен (новофор-
мирана КП.бр.994/2) во површина од 2м2, евидентира-
на во Имотен лист бр.66, согласно Решение за експроп-
ријација УП.бр.24-79/13 од 26.9.2013 година и Решение 
за експропријација УП.бр.24-79/13-2 од 9.1.2014 годи-
на на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ку-
маново; 

39. Дел од КП.бр.989 КО Шупли Камен (новофор-

мирана КП.бр.989/2) во површина од 19м2, евиденти-

рана во Имотен лист бр.72, согласно Решение за ек-

спропријација УП.бр.24-81/13 од 10.10.2013 година и 

Решение за експропријација УП.бр.24-81/13-6 од 

20.12.2013 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Куманово; 

40. Дел од КП.бр.256/2 и 257 КО Клечовце (ново-

формирана КП.бр.256/2 и 257/2) во површина од 

687м2, евидентирана во Имотен лист бр.634, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.24-301/13 од 

10.10.2013 година и Решение за експропријација 

УП.бр.24-301/13-6 од 20.12.2013 година на Министер-

ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 

Одделение за управна постапка во Куманово; 

41. Дел од КП.бр.711/1 КО Режановце (новоформи-
рана КП.бр.711/6) во површина од 4.264м2, евиденти-
рана во Имотен лист бр.900, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.24-116/13 од 20.12.2013 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Куманово; 
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42. Дел од КП.бр.1946 КО Бељаковце (новоформи-
рана КП.бр.1946/2) во површина од 3м2, евидентирана 
во Имотен лист бр.226, согласно Решение за експроп-
ријација УП.бр.24-370/13 од 30.12.2013 година на Ми-
нистерство за финансии, Управа за имотно правни ра-
боти - Одделение за управна постапка во Куманово; 

43. Дел од КП.бр.251/1 КО Клечовце (новоформи-
рана КП.бр251/4) во површина од 328м2, евидентирана 
во Имотен лист бр.337, согласно Решение за експроп-
ријација УП.бр.24-18/13 од 9.1.2014 година на Минис-
терство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Куманово; 

44. Дел од КП.бр.2093 КО Шупли Камен (новофор-
мирана КП.бр.2903/2) во површина од 85м2, евиденти-
рана во Имотен лист бр.27, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.24-46/13 од 1.10.2013 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Куманово; 

45. Дел од КП.бр.1484 КО Клечовце (новоформира-
на КП.бр1484/4) во површина од 41м2, евидентирана 
во Имотен лист бр.236, согласно Решение за експроп-
ријација УП.бр.24-17/13 од 30.12.2013 година на Ми-
нистерство за финансии, Управа за имотно правни ра-
боти - Одделение за управна постапка во Куманово и 

46. Дел од КП.бр.1400/2 КО Клечовце (новоформи-
рана КП.бр1400/7) во површина од 38м2, евидентирана 
во Имотен лист бр.98, согласно Решение за експропри-
јација УП.бр.24-88/13 од 10.10.2013 година на Минис-
терство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Куманово- 

поради реализација на јавен интерес од значење за 
Република Македонија, за отпочнување на рехабилита-
ција на пругата Куманово- Бељаковце. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-594/1                    Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година       на Владата на Република 
   Скопје                                        Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
567. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИД-
РОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА РЕКА ПЕНА 
ЛОКАЦИЈА БР.407 КО СЕЛЦЕ ВОН ГР И КО  

БРОДЕЦ ОПШТИНА ТЕТОВО 
 

Член 1 
 Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на мала 
хидроелектрична централа на река Пена локација 
бр.407 КО Селце вон гр и КО Бродец, општина Тетово. 

Член 2 
 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена ги има, со вкупна површина од 
1398,67м2, ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 41-7366/1-13 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

568. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.55/2013) Владата на Република Македонија, 

на седницата,  одржана на 22.01.2014 година , донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ  ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член  1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-

дуваат работите за изработка на геодетски елаборат за 

етажен премер за објектите 1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 во Касар-

на „Разловечко востание“ за поранешна К.П бр.7962 

КО Делчево, кои се со неутврдено право на сопстве-

ност. 
 

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

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

 
Бр. 41-10206/1-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

569. 
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, 24/2011 и 166/2012) Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на АД за 
поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 
државна сопственост, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ 
– СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА  

2006 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува Годишната сметка и финансиските из-

вештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска 
пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2006 го-
дина, број 02 УО-1258/1 од 23.02.2007 година, усвоени 
од Управниот одборот на ова акционерско друштво. 

 
Член 2 

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

                                        
Бр. 41-10536/1-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

570. 
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, 24/2011 и 166/2012) Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на АД за 
поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 
државна сопственост, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МА-
КЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ ЗА 2006 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работе-

њето на АД за поштенски сообраќај „Македонска 
пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2006 го-
дина, број 02 УО-1260/1 од 23.02.2007 година,  усвоен 
од Управниот одборот на ова акционерско друштво. 

 
Член 2 

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

                                        
Бр. 41-10536/2-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

571. 
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, 24/2011 и 166/2012) Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на АД за 
поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 
државна сопственост, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ 
– СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 

2007 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува Годишната сметка и финансиските из-

вештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска 
пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2007 го-
дина, број 02 УО-1614/1 од 14.09.2010 година, усвоени 
од Управниот одборот на ова акционерско друштво. 

 
Член 2 

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

                                        
Бр. 41-10536/3-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

572. 
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, 24/2011 и 166/2012) Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на АД за 
поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 
државна сопственост, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РА-
БОТЕЊЕТО НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБ-
РАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2007 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работе-
њето на АД за поштенски сообраќај „Македонска 
пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2007 го-
дина, број 02 УО-935/1 од 22.02.2008 година,  усвоен 
од Управниот одборот на ова акционерско друштво. 

 
Член 2 

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

                                        
Бр. 41-10536/4-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

573. 
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, 24/2011 и 166/2012) Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на АД за 
поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 
државна сопственост, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ 
– СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА  

2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува Годишната сметка и финансиските из-

вештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска 
пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2008 го-
дина, број 02 УО-1615/1 од 14.09.2010 година, усвоени 
од Управниот одборот на ова акционерско друштво. 

 
Член 2 

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

                                        
Бр. 41-10536/5-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

574. 
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, 24/2011 и 166/2012) Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на АД за 
поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 
државна сопственост, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МА-
КЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ ЗА 2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работе-

њето на АД за поштенски сообраќај „Македонска 
пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2008 го-
дина, број 02 УО-753/1 од 25.02.2009 година,  усвоен 
од Управниот одборот на ова акционерско друштво. 

 
Член 2 

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

                                        
Бр. 41-10536/6-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

575. 
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, 24/2011 и 166/2012) Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на АД за 
поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 
државна сопственост, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ 
– СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА  

2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува Годишната сметка и финансиските из-

вештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска 
пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2009 го-
дина, број 02 УО-632/1 од 25.02.2010 година, усвоени 
од Управниот одборот на ова акционерско друштво. 

 
Член 2 

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

                                        
Бр. 41-10536/7-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

576. 
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, 24/2011 и 166/2012) Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на АД за 
поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 
државна сопственост, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МА-

КЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА  
СОПСТВЕНОСТ ЗА 2009 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работе-
њето на АД за поштенски сообраќај „Македонска 
пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2009 го-
дина, број 02 УО-633/1 од 25.02.2010 година,  усвоен 
од Управниот одборот на ова акционерско друштво. 

 
Член 2 

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

                                        
Бр. 41-10536/8-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

577. 
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, 24/2011 и 166/2012) Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на АД за 
поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 
државна сопственост, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 

ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ЗА ПОШ-

ТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ 

– СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 

2010 ГОДИНА 
 

Член 1 

Се одобрува Годишната сметка и финансиските из-

вештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска 

пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2010 го-

дина, број 02 УО-535/1 од 24.02.2011 година, усвоени 

од Управниот одборот на ова акционерско друштво. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

                                        

Бр. 41-10536/9-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

578. 

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, 24/2011 и 166/2012) Владата на Ре-

публика Македонија, во својство на Собрание на АД за 

поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 

државна сопственост, на седницата, одржана на 

22.01.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-

ЊЕТО НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МА-

КЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ ЗА 2010 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работе-

њето на АД за поштенски сообраќај „Македонска 

пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2010 го-

дина, број 02 УО-537/1 од 24.02.2011 година,  усвоен 

од Управниот одборот на ова акционерско друштво. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

                                        

Бр. 41-10536/10-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

579. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 

година донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕ-

НУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ,  ЧЛЕНОВИ И ЗА-

МЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНО КООР-

ДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА  СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

АКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРА-

ВУВАЊЕ  СО  СЕКСУАЛНА  ЗЛОУПОТРЕБА НА  

ДЕЦА И ПЕДОФИЛИЈА ЗА 2009-2012 ГОДИНА 

 

1. Во Решението за именување на претседател, чле-

нови и заменици членови на Национално координатив-

но тело за  спроведување на Акциониот план за пре-

венција и справување со сексуална злоупотреба на деца 

и педофилија за 2009-2012 година бр. 19-2309/2 од 2 ју-

ни 2009 година, бр.51-1676/1 од 30 март 2010 година и 

бр. 51-6195/1 од 25 октомври 2011 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 70/09, 46/10 и 

151/11) во став 2 во алинејата 1 зборовите „Спиро Ри-

стовски“ се заменуваат со зборовите „Диме Спасов“. 

2.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 
 
Бр. 41-10478/1                 Претседател на Владата 

22 јануари 2014 година         на Република Македонија 

    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

580. 

Врз основа на член 9 од Уредбата за издатоци за 

службени патувања и селидби во странство, трошоци 

што на органите на државната управата им се призна-

ваат во тековни трошоци („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.50/00, 64/01, 110/08, 82/10, 12/12 

и 5/13), Владата на Република Македонија на седни-

цата, одржана на 27.1.2014 година,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИ ЗА 

СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО 

СТРАНСТВО, ТРОШОЦИ ШТО НА ОРГАНИТЕ НА 

ДРЖАВНАТА  УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ  

ВО ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ 

 

1. Највисоките износи на дневницата за службено 

патување и селидби во странство трошоци што на орга-

ните на државната управа им се признаваат во тековни 

трошоци, за одделни држави изнесуваат:  
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2. Издатоците за пакување на покуќнината при се-

лидбата на лице од странство се признаваат со пауша-
лен износ и тоа:  

а) ако лицето се сели со членовите на семејството и ги 
испраќа предметите со брод или авион - во валута на земја-
та на службување од која се сели во износ од 400 САД до-
лари пресметано по тековниот курс што важи во времето 
на селидбата во земјата од која се сели или во денари по 
враќањето на лицето во земјата, пресметани на денот на 
предавањето на пресметката на трошоците од член 28 од 
Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во 
странство што на органите на државната управа им се приз-
наваат во тековни трошоци;  

б) ако лицето се сели со членовите на семејството и 
ги испраќа предметите со железница или со камион -во 
валута на земјата на службувањето од која се сели во 
износ од 500 САД долари, пресметано по тековниот 
курс што важи во времето на селидбата во земјата од 
која се сели или во денари по враќањето на лицето во 
земјата, пресметани на денот на предавањето на 
пресметката на трошоците;  

в) ако лицето се сели со членовите на семејството и 
предметите ги испраќа експресно со железница со исто 
превозно средство со кое патува ("митгепек") или со 
сопствен автомобил - во валута на земјата од која се се-
ли во износ од 300 САД долари, пресметано по теков-
ниот курс што важи во времето на селидбата во земјата 
од која се сели или во денари по враќањето на лицето 
во земјата, пресметани на денот на предава-њето на 
пресметката на трошоците;  

г) ако лицето се сели без членовите на семејство-то, 
му се признаваат 50% од паушалниот надомест под а), 
б) и в) на оваа точка - во валута на земјата од која се 
сели, пресметано по тековниот курс што важи во вре-
мето на селидбата во земјата од која се сели или во де-
нари по враќањето на лицето во земјата, пресметани на 
денот на предавањето на пресметката на трошоците.  

3. Ако работникот со семејството ги преселува 
предметите од Република Македонија му се признаваат 
во паушален износ трошоците на пакувањето на селид-
бените предмети под исти услови предвидени во точка 
2 на ова решение, пресметани во денари по официјал-
ниот курс на денот на пресметката на паушалот.  

4. Издатоците за осигурување на покуќнината кај 
друштвата за осигурување што при селидбата се испра-
ќаат од Република Македонија во странство или од 
странство во Република Македонија, се признаваат до 
следниот износ и тоа:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ако лицето се сели со членовите на семејството -

вредност на предметите до 5.000 САД долари пресме-
тано во денари на денот на селидбата;  

- ако лицето се сели без членовите на семејството -
вредност на предметите до 2.500 САД долари, пресме-
тано во денари на денот на селидбата.  

5. Издатоци за превоз на лицето што работи во 
странска држава со тешки климатски услови и на чле-
новите на неговото потесно семејство (брачен другар и 
деца) за доаѓање на одмор во Република Македонија и 
за враќање во странската држава и се признаваат за 
следните држави:  

Народна Република Ангола, Народна Република 
Бангладеш, Република Боливија, Мјанмарска Унија, 
Централна Африканска Република, Република Гана, 
Република Габон, Република Гвајана, Република Гви-
неја, Република Индија, Република Индонезија, Репуб-
лика Ирак, Социјалистичка Етиопија, Демократска На-
родна Република Јемен, Народна Република Конго, 
Држава Кувајт, Малезија, Република Мали, Народна 
Република Мозамбик, Република Никарагва, Исламска 
Република Пакистан, Демократска Република Сома-
лија, Демократска Република Судан, Демократска Со-
цијалистичка Република Шри Ланка, Обединета Репуб-
лика Танзанија, Кралството Тајланд, Социјалистичка 
Република Виетнам, Република Заир, Намибија, Абу 
Даби, Сенегал, Авганистан, Филипини и Панама . 

6. Ова решение се применува на службените пату-
вања и селидбите во странство што започнуваат на де-
нот на влегувањето во сила на ова решение.  

7. Со денот на отпочнувањето на примената на ова 
решение престанува да важи Решението за највисоките 
износи на дневниците за службени патувања во стран-
ство и за селидбени трошоци што на органите на 
државната управа им се признаваат во тековни  трошо-
ци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/2000, 74/2002 и 49/2004).  

8. Ова решение влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-
ри 2015 година. 

 
Бр. 161/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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581. 

Врз основа на член 9-а од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012, 16/2013, 91/2013 и 187/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 22 јану-
ари 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ЛЕКОВИ СО АТС ОЗНАКА С-ЛЕКОВИ ЗА 

КАРДИОВАСКУЛАРЕН СИСТЕМ 
 
I. За членови на Комисијата за лекови со АТС озна-

ка С-лекови за кардиоваскуларен систем се именуваат: 
1. проф. д-р Сашко Кедев 
2. проф. д-р Славчо Тошев 
3. асс. д-р сци Магдалена Отљанска 
4. асс. д-р Лидија Попоска 
5. асс. д-р сци Марија Вавлукис 
6. д-р Слободан Антов 
7. проф. д-р Розана Кацарска 
8. асс. д-р Констандина Кузевска-Манева 
9. доц. д-р Андон Чибишев 
10. проф. д-р Цветанка Божиновска 
11. д-р Стево Пармаковски 
12. д-р Беќир Адеми 
13. д-р Фатмир Ферати 
14. д-р Славица Јорданова 
15. Елена Ристоска 
16. Кристина Тосевска 
17. проф. д-р Никола Лабачевски. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-706/2 Претседател на Владата 

22 јануари 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
582. 

Врз основа на член 5 став 1 алинеја 1 од Законот за 
геолошкиот завод на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 136/12), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.1.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  
ЗА 2014 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се утврдува висината на сред-
ствата, намената и начинот за нивното користење, ви-
дот и обемот на Основните геолошки истражувања за 
2014 година. 

 
II 

Средствата за финансирање на позициите предви-
дени во оваа програма се во износ од 6.000.000,00 
(шест милиони денари), од кои дел во износ од 
1.000.000,00 (еден милион денари) се обезбедени од 
Буџетот на Република Македонија за 2014 година, раз-
дел 10001, програма 2, потпрограма 21 - Геолошки за-
вод, категорија - 42 -стоки и услуги, ставка - 425 дого-
ворни услуги, а дел во износ од 5.000.000,00 (пет мили-
они денари) ќе се обезбедат од приходи од самофинан-
сирачки активности. 

 
III 

Средствата по предложените проекти кои се пред-
мет на реализација со оваа програма се со цел обезбе-
дување на Основни геолошки карти и податоци за гео-
лошкиот состав и структурата на земјината кора, преку 
поставување на основната база на податоци од геолош-
ките истражувања, изработка на проекти за дигитални 

геолошки карти, за 3D геолошко моделирање, за воде-
ње катастар и биланс на минерални суровини за потре-
бите на Република Македонија, од дел II на оваа прог-
рама ќе се користат за следните намени: 

 
Ред. 
бр. 

Вид позиција Износ 
(денари) 

1. Дефинирање и изработка на проекти за 
реализација на буџетски финансирани ге-
олошки истражувања (генерален проект) 

500.000,00 

2. Ревизија на дефинирање и изработка на 
проекти за реализација на буџетски фи-
нансирани геолошки истражувања 

60.000,00 

3. Изработка на проект за изработка на ди-
гитални геолошки карти на Република 
Македонија (од 1:25 000) со методологи-
јата на ГИС 

2.000.000,00 

4. Ревизија на проект за изработка на диги-
тални геолошки карти на Република Ма-
кедонија (од 1:25 000) со методологијата 
на ГИС 

60.000,00 

5. Изработка на проект за 3D геолошко-гео-
физичко истражување и моделирање на 
геопросторот на Република Македонија 
со методологијата на ГИС 

2.000.000,00 

6. Ревизија на проект за 3D геолошко-гео-
физичко истражување и моделирање на 
геопросторот на Република Македонија 
со методологијата на ГИС 

60.000,00 

7. Изработка на проект за формирање ка-
тастар на наоѓалишта на минерални суро-
вини 60 во Република Македонија 

600.000,00 

8. Ревизија на проект за формирање катас-
тар на наоѓалишта на минерални сурови-
ни во Република Македонија 

60.000,00 

9. Изработка на проект за водење на биланс 
на геолошки и рудни резерви на мине-
рални суровини во Република Македо-
нија 

600.000,00 

10. Ревизија на проект за водење на биланс 
на геолошки и рудни резерви на мине-
рални суровини во Република Македо-
нија 

60.000,00 

 ВКУПНО: 6.000.000,00 

 
IV 

Реализација на проектите од дел III во ставките 1, 3, 
5, 7 и 9 ќе се врши врз основа на склучени договори со 
изведувачите, кои ќе се изберат по објавување на јавен 
повик и спроведена постапка за доделување на договор 
за јавна набавка на услугите. Со најповолни понудува-
чи Геолошки завод ќе склучи договор за јавна набавка. 

Ревизија на проектите од дел III во ставките 2, 4, 6, 
8 и 10 согласно со член 30 ставови 1 и 2 и член 34 ста-
вови 2 и 3 од Законот за минерални суровини („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 
и 93/13) ќе ги врши Комисијата за стручна оцена (реви-
зија) на геолошка документација формирана од Гео-
лошкиот завод на Република Македонија. 

 
V 

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

 
Бр. 42-76/1 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

583. 
Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), 
Владата на Република Македонија на седницата, од-
ржана на 8.1.2014 година донесе  
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО 
ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАР-
ТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1.ВОВЕД 
 
Програмата за обезбедување средства за болничко ле-

кување без наплата на учество (партиципација) за пензио-
нери во Република Македонија за 2014 година, обезбеду-
ва грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на 
здравјето на пензионерите, како и обезбедување на усло-
ви за лекување на пензионерите во болничките здравстве-
ни установи во Република Македонија.  

Со програмата се опфатени корисниците на ста-
росна, инвалидска и семејна пензија, чијашто пензија е 
пониска од 12.000 денари. Со програмата се опфатени 
случаите на болничко лекување во болничките здрав-
ствени установи во Република Македонија непосредно 
по акутно заболување, состојба и повреда или заради 
влошување на хронична болест.  

Со програмата не се опфатени членовите на семеј-
ството на корисникот на пензијата, корисници на пен-
зија кои остваруваат право на пензија од друга држава 
како и случаите на: 

- специјализираната медицинска рехабилитација ка-
ко продолжено болничко лекување; 

- сместување во геронтолошка установа и 
- дневното болничко лекување (дневна болница). 
За реализација на мерките предвидени во оваа прог-

рама, Владата на Република Македонија обезбедува 
средства од Буџетот на Република Македонија за пок-
ривање на учеството (партиципацијата) при користење-
то на болничката здравствена заштита на граѓаните од-
носно пензионерите со пензија пониска од 12.000 де-
нари.  

 
2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Целта на донесувањето на оваа програма е обезбе-

дување на грижа во чувањето, следењето и унапредува-
њето на здравјето на пензионерите  како и обезбедува-
ње на услови за лекување на пензионерите во болнич-
ките здравствени установи во Република Македонија.  

 
3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Програмата ќе се реализира со финансиски сред-

ства во висина од 47.000.000,00 денари. Од oсновен бу-
џет на Република Македонија за 2014 година одобрени 
се 37.000.000,00 денари, а останатите 10.000.000,00 де-
нари од самофинансирачки средства на Министерство-
то за здравство.  

Во рамки на средствата ќе бидат измирени заоста-
натите обврски. 

 
4. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 
 
Следење на спроведувањето на програмата врши 

Министерството за здравство и по потреба ја известува 
Владата на Република Македонија. 

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

 
Бр. 42-77/1 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

584. 
Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 
164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.01.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ 
И СТУДЕНТИТЕ ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2014 ГОДИНА 
 
I. Вовед 
 
Децата од училишна возраст се посебнa популаци-

онa групa коja се карактеризира со интензивни физич-
ки, психолошки и социјални промени, што ги прави 
исклучително ранливи на неповолните ризик фактори 
од околината. Промените во правец на стекнување по-
голема независност придружено со склоноста кон екс-
периментирање со нови животни стилови и активно-
сти, креираат нови здравствени ризици поврзани во прв 
ред со однесувањето. Поради тоа, раната детекција на 
здравствените како и на психо-социјалните, развојните 
и бихејвиоралните ризици треба да претставува прио-
ритет во грижата за училишните деца и младина. Нај-
честите причини за морбидитет и морталитет кај оваа 
возрасна група се намерните и ненамерни повреди, 
последиците од ризичното сексуално однесување, по-
реметувања на менталното здравје (депресија, аноре-
ксија, булимија), недоволна физичка активност и не-
правилна исхрана.  

Класичен метод за скрининг на здравјето на учи-
лишните деца и младина се систематските прегледи, 
кои се вршат организирано во јавните здравствени 
установи од страна на службите за превентивна здрав-
ствена заштита и превентивна стоматолошка заштита 
на училишни деца.  

Покрај систематскиот преглед, превентивниот тим 
врши и едукација на учениците, наставничкиот кадар,  
родителите/старателите преку предавања и работа во 
мала и голема група избирајќи теми според утврдените 
приоритети и според изборот на учениците. 

При систематскиот преглед се врши и редовна иму-
низација против заразни заболувања според Календа-
рот за имунизација на Република Македонија. 

Посебно вулнерабилната група на деца и адолес-
центи е онаа која е надвор од образовниот систем. 
Здравствениот сектор во соработка со патронажната 
служба, РЗМ и НВО превзема  активен пристап  во 
откривањето на овие деца и нивно упатување до пре-
вентивните тимови кои обезбедуваат превентивна 
здравствена заштита на децата. Според проценките тој 
број изнесува околу 5000 деца на возраст од 7-18 годи-
ни или 20% од вкупниот број на деца од училишна во-
зраст. Овој проблем е особено голем кај децата Роми 
кои се осипуваат во процесот на образование или пак 
не ги посетуваат редовно основните и средни учили-
шта. 

 
Целта на систематскиот преглед е:  
- Следење на физичкиот  и психосоцијалниот раз-

вој, 
- Рана детекција на здравствени проблеми и навре-

мен третман, 
- Рано препознавање на ризични видови на однесу-

вање - детекција на бихејвиорални ризици,  
- Едукација за усвојување на здрави животни стило-

ви, 
- Едукација за важноста на  навремената и целосна 

вакцинација.  
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Возраст на вршење на систематски прегледи: 
Задолжителни систематски прегледи се вршат во 1-

во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение. Средношколците се оп-
фатени со систематски прегледи во 1-ви и 4-ти клас 
(или 3-та завршна година), а студентите во 1-ва година. 
Содржината на систематскиот преглед зависи од возра-
ста на ученикот. 

 
Содржина на систематскиот преглед: 
 
1. Општ лекарски преглед: 
- мерење на телесната тежина и висина и одредува-

ње на ИТМ; 
- преглед на кожата; 
- согледување на постоење на деформитети на ло-

комоторниот систем; 
- општ лекарски преглед и преглед по системи (кар-

диоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, уро-
генитален систем); 

- мерење на пулсот и крвниот притисок; 
- испитување на вид, слух и говорот; 
- земање на податоци во врска со пубертетот кај 

двата пола и menarha (кај ученички и студентки); 
- земање податоци во врска со сексуалната актив-

ност на адолесцентите и употребата на контрацепција и 
заштита од СПИ; 

- земање на податоци за  употреба и злоупотреба на 
супстанци (пушење, алкохол, таблети, дроги); 

- земање податоци за рано откривање на знаци на 
депресија и други пореметувања на менталното здравје 

- земање на податоци за постоење на насилно одне-
сување (булинг) 

- давање препорака за понатамошни специјалистич-
ки прегледи доколку е потребно; 

- прибирање на податоци од наставниците и психо-
лозите за успехот и однесувањето на ученикот и дава-
ње на потребни совети; 

- контрола на извршените вакцинации и ревакцина-
ции и преземање мерки за комплетирање на вакцинал-
ниот статус. 

Наодите од систематскиот преглед се евидентираат 
во Картонот за систематски прегледи на училишни де-
ца, изготвен од Заводот за здравствена заштита на мај-
ки и деца; отстапувањата се запишуваат во картонот со 
преземање на соодветни мерки за санирање и следење. 

 
Контролни и целни прегледи: Во зависност од кон-

статираните претходни состојби, се вршат контролни и 
целни прегледи за поедини видови на однесување или 
заболување/состојба. 

 
2. Лабораториски преглед 
- хемоглобин во крв и 
- албумен и билирубин во урина 
 
3. Стоматолошки преглед  
- контрола и евиденција на состојбата на забалото 

(млечни, трајни заби, кариес, екстракција и пломба ин-
декс); 

- откривање на деформитети и неправилности во 
развојот на забите и вилиците; 

- евиденција на констатираната состојба во здрав-
ствениот картон. 

- задолжителен преглед за сите ученици секоја 
учебна година од прво одделение во основно образова-
ние до завршна година на образование во средното 
образование.  

 
4. Превентивна стоматолошка заштита  
 
Согласно Националната Стратегија за превенција 

на оралните заболувања кај децата до 14 години во Ре-
публика Македонија за периодот 2008-2018 година, 

превентивните стоматолошки тимови од јавните здрав-
ствени установи-здравствени домови во Република Ма-
кедонија ги спроведуваат следните превентивни актив-
ности, меѓу другите: 

- залевање на фисурите и јамичките  (кај сите деца 
кои посетуваат прво одделение), при што се залеваат 4-
те први трајни молари.  

- Кај дел од децата со специјални потреби кај кои 
има висок кариес ризик, потребни се материјали за ло-
кална заштита на нивните заби со троен ефект.  

За извршување на овие активности и набавка на по-
требните материјали одговорни се ЈЗУ Здравствени до-
мови во Република Македонија и нивните превентивни 
тимови (стоматолог-сестра). 

       
II. Моментална состојба 
 
Според последните податоци добиени од Институ-

тот за јавно здравје на Република Македонија, во учеб-
ната 2012/2013 година бројот на учениците од основно 
и средно образование, како и на студентите кои биле 
прегледани, согласно Програмата за систематски прег-
леди на учениците и студентите во Република Македо-
нија за 2013 година изнесува 126.904 или 96,7% од 
подлежните. Опфатеноста на учениците со системат-
ски прегледи  во основните училишта е задоволителна 
и изнесува 97%. Опфатеноста кај учениците во средно-
то образование изнесува 94,7%, а кај студентите е 
99,9%.   

 
III. Мерки кои треба да се преземат за подобрување 

на состојбите 
 
Во насока на подобрување на здравствената состој-

ба и квалитетот на превентивната здравствена заштита 
на децата од училишна возраст и младината, како и 
обезбедување на одржлив систем на надзор врз подо-
брување на здравјето, потребно е извршување на след-
ните мерки: 

1. Мерки за подобрување на превентивната здрав-
ствена заштита на децата од училишна возраст и мла-
дина 

- Систематски прегледи во 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо од-
деление како и во 1-ва и 4-та година (завршна) година 
од средното образование. 

- Систематски прегледи на студенти во 1-ва година 
факултет.  

- Дополнителни превентивни контролни и целни 
прегледи кај учениците каде е најдено отстапување.  

- Превентивни стоматолошки прегледи. 
 
2. Јакнење на капацитетите на  тимовите кои обез-

бедуваат превентивна здравстевна заштита на училиш-
ни деца и младина за:  

- активности од областа на здравствена едукација и 
промоција  

- за употреба на новиот Картон за систематски 
прегледи на ученици и упатството за систематски прег-
леди на училишни деца 

- за употреба на Прирачникот за водење на психо-
социјално интервју при работа со адолецсенти и млади 
со цел навремено откривање на бихејвиорални ризици 
и навремено справување со ризичните видови на одне-
сување 

- за едукација на учениците за усвојување на здрави 
животни стилови  

- за рана детекција на бихејвиорални ризици кај 
учениците 

- за рана детекција на здравствени проблеми и упа-
тување за навремен третман 

- за комуникација со родители за зголемување на 
опфатот за имунизација со поедини вакцини како и за 
редовна имунизација против заразни заболувања спо-
ред календарот за имунизација. 
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Овие мерки ќе се изведуваат преку: 
- Организирање и изведување на тренинзи намене-

ти за превентивните тимови, патронажната служба и 
РЗМ.  

- Изработка на прирачници за адолесцентно здравје 
и здрави животни стилови. 

 
3. Мерки за подобрување на пристапот до информа-

ции на сите деца од училишна возраст и младина, како 
и за родители: 

-  Изработка на здравствено-промотивни материја-
ли за ученици. 

- Изработка на здравствено-промотивни материјали 
за родители.  

- Одржување на здравствено-воспитни предавања и 
работилници за ученици на теми поврзани со ризични 
видови на однесување (ризично сексуално однесување, 
сексуално преносливи инфекции, ХИВ/СИДА, употре-
ба и злоупотреба на супстанци, неправилна исхрана и 
недоволна физичка активност). 

- Организирање и изведување  на работилници со 
родители во училиштата, рурални средини и ромски за-
едници за важноста на имунизацијата  и превенција на 
ризични видови на однесување кај децата и адолесцен-
тите. 

- Обезбедување на сеопфатни услуги за унапреду-
вање на сексуалното и репродуктивно здравје на адо-
лесценти и млади во советувалиштата за млади "Сакам 
да знам"  во амбуланта Водно, Скопје (едукација, инди-
видуално и групно советување, превентивни прегледи, 
едукација на родители). 

 
 4. Мерките за унапредување на здравјето на децата 

кои се надвор од образовниот систем: 
- Активно откривање и здравствено просветување 

преку теренски посети од страна на патронажната 
служба и РЗМ за населбите во кои живеат Роми. 

- Упатување до превентивните служби во јавниот 
здравствен сектор за систематски прегледи и имуниза-
ција.  

- Упатување до постоечки организирани форми на 
здравствена промоција и едукација во локалните заед-
ници. 

- Соработка со невладиниот сектор кој работи на 
промоција на адолесцентно здравје во локалната заед-
ница со посебен акцент на ромските населби.  

- Обезбедување на сеопфатни услуги за унапреду-
вање на сексуалното и репродуктивно здравје на адо-
лесценти и млади во советувалиштата за млади "Сакам 
да знам"  во амбуланта Шуто Оризари, Скопје (едука-
ција, индивидуално и групно советување, превентивни 
прегледи, едукација на родители).  

 
5. Следење и евалуација на здравствената состојба 

на децата и адолесцентите: 
- унапредување на системот на раководење со пода-

тоци за превентивна здравствена заштита на деца од 
училишна возраст и младина;  

- воспоставување на систем за документирање на 
наодите од систематските  прегледи преку  примена на 
Картони за систематски прегледи кај училишни деца; 

- техничка и стручна подршка (теренски посети) на 
превентивните тимови,  патронажната служба и РЗМ за 
правилно  користење на  картоните  за систематски 
прегледи;  

- изготвување  на Извештај за здравствена состојба 
и заштита на децата со предлог мерки за унапредување 
на состојбата. 

IV. Цели на Програмата 
 
Главна цел на Програмата е да обезбеди услови за 

зачувување и унапредување на здравјето на сите деца 
од училишна возраст и студентите преку превенција и 
рана детекција на здравствените ризици и нарушувања-
та на здравјето.  

 
1. Специфични цели: 
1.1. Превенција и рана детекција на здравствените 

ризици и нарушувањата на здравјето на учениците и 
студентите. 

1.2. Јакнење на капацитетите на здравствените ра-
ботници од превентивните тимови.  

1.3. Подигање на степенот на информираност на 
учениците и студентите  за здрави животни стилови со 
цел рана превенција на незаразни заболувања.  

1.4. Документирање на податоци за здравствената 
состојба и здравственото однесување на учениците и 
студентите  во национална база на податоци која ќе 
послужи како основа за креирање на навремени и соод-
ветни јавно-здравствени интервенции. 

 
V. Очекувани резултати (индикатори на успешност) 

 
1.1. Обем на извршени систематски прегледи (над 

90%)  
1.2. Број на откриени и прегледани деца вон обра-

зовниот систем на терен.  
1.3. Број на едукативни работилници за родители. 
1.4. Број на изготвени и дистрибурани едукативни 

материјали – прирачници за    здравствените работни-
ци. 

1.5. Број на изготвени едукативно-промотивни ма-
теријали наменети за учениците и родителите. 

1.6. Број на извршени теренски посети за стручно-
методолошка поддршка- проценка. 

1.7. Број на работилници за проценка на капаците-
тите на превентивните тимови. 

1.8. Број (процент) на залеани заби кај ученици од 
прво одделение во однос на вкупниот број на деца. 

 
1. Проценка на бројот на ученици и студенти за 

2014 година 
Бројот на учениците и студентите кои треба да би-

дат систематски прегледани во 2014 година е добиен 
од Државниот завод за статистика. 

 
1.1. Основно образование: 
Во 2014 година со систематски прегледи треба да 

бидат опфатени 82.694 ученици од основните учили-
шта, од кои: 

- 21.521  ученици во 1 одделение.    
- 21.210  ученици во 3 одделение.   
- 22.185  ученици во 5 одделение.   
- 17.778  ученици во 7 одделение. 
 
1.2.  Средно образование: 
Во средните училишта во текот на 2014 година, со 

систематски прегледи ќе бидат опфатени 43.062 учени-
ци и тоа: 

- 21.488 ученици во први клас       
- 21.574  ученици во четврти клас.  
 
1.3. Високо образование: 
Во 2014 година, со систематски прегледи ќе бидат 

опфатени 18.720 студенти од  прва година високо обра-
зование. 

Вкупно ученици (основно и средно) како и студен-
ти кои треба да бидат опфатени со систематски прегле-
ди се 144.476. 
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VI. Потребни финансиски средства  
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VII. Финансирање 

Програмата за систематски прегледи на учениците 

и студентите во Република Македонија за 2014 година, 

ќе се реализира со финансиски средства во висина од 

12.770.000,00 денари. Од основен буџет на Република 

Македонија за 2014 година одобрени се 10.000.000,00 

денари, 2.000.000,00 денари се обезбедени од самофи-

нансирачки средства на Министерството за здравство, 

додека 770.000,00 денари обезбедени се од буџетот на 

донации.   

Во рамки на средствата ќе бидат измирени заоста-

натите обврски. 

Распределбата на средствата по Програмата ја врши 

Министерството за здравство квартално на ЈЗУ - извр-

шители на активностите, врз основа на доставени фа-

ктури и извештаи за реализација на активностите содр-

жани во Програмата.  

 

VIII.  Извршители на Програмата 

Систематските прегледи ќе ги извршуваат превен-

тивните тимови од ЈЗУ- здравствени домови (доктор-

сестра), а за студентите од универзитетите системат-

ските прегледи ќе ги извршуваат превентивни тимови 

од здравствените домови како и специјализирани тимо-

ви за таа дејност во рамките на универзитите во градо-

вите каде се наоѓаат универзитетите. 

Превентивната стоматолошка заштита ќе ја извр-

шуваат превентивните стоматолошки тимови (стомато-

лог-сестра) од ЈЗУ здравствени домови.  

Здравствено промотивната активност ќе ја извршу-

ваат истите тимови во соработка  со Заводот за здрав-

ствена заштита на мајки и деца. 

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца во 

соработка со Институтот за јавно здравје на Република 

Македонија ќе изработи прирачници за здравствени ра-

ботници, едукативно-промотивни материјали за учени-

ците.  

Заводот за мајки и деца ќе изготви Прирачник за 

водење на психосоцијално интервју при работа со адо-

лецсенти и млади со цел навремено откривање на би-

хејвиорални ризици и навремено справување со ризич-

ните видови на однесување (ризично сексуално однесу-

вање, депресија, пореметување во исхраната, насилно 

однесување).  

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со Институтот за јавно здравје на Репуб-

лика Македонија ќе врши едукација на превентивните 

тимови за систематски прегледи и имунизација во ЈЗУ-

здравствени домови во Република Македонија. 

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца ќе 

изведува теренски посети за стручно-методолошки 

надзор  на превентивните служби за систематски прег-

леди и имунизација во ЈЗУ - здравствените домови во 

Република Македонија и ќе изготви извештај за про-

ценката. 

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со поливалентната патронажна служба и 

РЗМ ќе учествува во откривање на семејства кои имаат 

деца надвор од образовниот систем со цел вклучување 

на истите во здравствениот систем заради изведување 

на систематски прегледи вакцинација и унапредување 

на нивното здравје. 

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со превентивните тимови и членовите на 

локалните заедници и граѓанскиот сектор ќе учествува-

ат во здравствена едукација на деца од училишна деца 

и младина кои живеат во рурални средини или припа-

ѓаат на ромските заедници и не посетуваат училиште. 

Советувалиштата за сексуално и репродуктивно 

здравје ″Сакам да знам″ (амбуланта Водно и амбуланта 

Шуто Оризари во рамките на Здравствен Дом Скопје) 

ќе вршат едукација, советување и превентивни прегле-

ди за сексуално и репродуктивно здравје на адолесцен-

ти и млади. 

 

IX. Доставување на Годишни извештаи и рокови  
 
Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со Институтот за јавно здравје ќе достави 

Информација за извршување на мерките од Програмата 

до Министерството за здравство на Република Македо-

нија.  

Институтот за Јавно здравје на Република Македо-

нија ќе изготви извештај за наодите од систематските 

прегледи и ќе го достави до Министерството за здрав-

ство на Република Македонија најдоцна до 31.01.2015 

година.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-78/1          Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година         на Владата на Република 

Скопје    Македонија, 

       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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585. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 

164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕНИ ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. ВОВЕД 

 

Со Законот за здравствено осигурување е уредено 

здравственото осигурување на граѓаните, правата и об-

врските од здравственото осигурување, како и начинот 

на спроведување на здравственото осигурување. Здрав-

ственото осигурување се установува како задолжител-

но и доброволно осигурување. Задолжителното здрав-

ствено осигурување се установува за сите државјани на 

Република Македонија заради обезбедување на здрав-

ствени услуги и парични надоместоци врз начелата на 

сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно ко-

ристење на средствата под услови утврдени со Закон.  

Со Законот за придонеси од задолжително социјал-

но осигурување се уредуваат видовите на придонеси за 

задолжителното социјално осигурување, обврзниците 

за плаќање на придонеси, обврзниците за пресметка и 

уплата на придонеси, основиците на кои се плаќаат 

придонеси, стапките на придонеси, начинот на 

пресметка, роковите на плаќање на придонеси, контро-

ла на пресметување и уплата на придонеси како и дру-

ги прашања кои се значајни за утврдување и плаќање 

на придонесите. 

 

2. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 

 

Со Законот за здравствено осигурување се утврдува 

кои категории на лица се задолжително здравствено 

осигурени меѓу кои се и државјаните на Република Ма-

кедонија кои немаат ниту еден основ на здравствено 

осигурување. 

Со Законот за придонеси од задолжително социјал-

но осигурување, горепосочената категорија на граѓани 

на Република Македонија се утврдуваат како обврзни-

ци за плаќање на придонес за задолжително здравстве-

но осигурување, а како обврзник за пресметување и уп-

латување на придонесот е Министерството за здрав-

ство.   

 

3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат 

услови за плаќање на придонесот за задолжително 

здравствено осигурување на  државјаните на Републи-

ка Македонија кои немаат ниту еден основ на здрав-

ствено осигурување. Министерството за здравство како 

обврзник за пресметување и уплатување на придонесот 

за задолжително здравствено осигурување ќе може на 

месечна основа да го плаќа придонесот. Согласно тоа, 

овие лица ќе имаат редовно уплатен придонес и со тоа 

непречено користење на здравствените услуги односно 

здравствената заштита.  

 

4. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 

Според податоците добиени од Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија, државјани на Ре-

публика Македонија кои немаат ниту еден основ на 

здравствено осигурување се околу 213.500, а придоне-

сот за задолжително здравствено осигурување на ме-

сечно ниво, за еден осигуреник е 830,00 денари. 

 

5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

За пресметување и уплатување на придонесот за за-

должително здравствено осигурување според оваа 

програма потребни се средства во износ од 

2.106.000.000,00 денари,  обезбедени од Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2014 година, од кои ќе бидат 

измирени и заостанатите обврски од 2013 година.   

 

6. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 

 

Следење на спроведување на Програмата за плаќа-

ње придонес на државјаните на Република Македонија 

кои не се задолжително здравствено осигурени за 2014 

година врши Министерството за здравство и по потре-

ба ја известува Владата на Република Македонија. 

 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на  Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-79/1 Заменик на претседателот  

8 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

586. 

Врз основа на член 54 став 2 од  Законот за земање 

и пресадување на делови од човечкото тело заради ле-

кување („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 47/2011, 136/2011, 91/2013 и 164/2013) Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

8.01.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

          

Трансплантацијата претставува медицинска проце-

дура со која се заменува одреден орган или дел од ор-

ган – ткиво/клетки со друг. Самата интервенција е хи-
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руршка постапка која се применува или во животно 

загрозувачки состојби или во насока на подобрување 

на квалитетот на живот на пациентот.  

Органи кои се трансплантираат: 

- срце, бели дробови, бубрези, црн дроб, панкреас, 

црева, желудник и кожа  

Ткива/клетки кои се трансплантираат: 

- Рожница, Лангерхансови клетки, Коскена срце-

вина, Крвни садови, Срцеви залистоци 

Видови на трансплантација: 

- Автотрансплантација е трансплантација кога до-

норот е воедно и примател на трансплататот (кожа зе-

мена од еден дел на телото и имплантирана на друг 

дел) 

- Изотрансплантација е трансплантација кога доно-

рот и примателот се со иста ткивна сродност – еднојај-

чани близнаци 

- Алотрансплантација  е трансплантација кога тран-

сплантатот се зема од една единка и се имплантира на 

друга единка од ист вид 

- Ксенотрансплантација е трансплантација кога до-

норот и примателот припаѓаат на различни видови (од 

животно на човек) 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата за трансплантација  за 2014 година има 

за цел особено да се опфатат состојбите за трансплан-

тација на бубрег и трансплантација на  црн дроб, и тоа 

преку: 

 

I. Олеснување на постапката на трансплантацијата 

на органи и ткива во интерес на пациентите 

II. Зголемување на бројот на пресадувања на органи 

и ткива од човечкото тело заради лекување пред се од 

донации од умрени и на тој начин да се спасат или по-

добрат животите на лицата на кои пресадувањето на 

органи и ткива им е неопходно што подразбира: 

- зголемување на бројот на трансплантација на буб-

рег за 60% годишно односно од извршените 37 тран-

сплантации во 2013 година на 60 во 2014 година се до-

дека не се достигне тенденција на намалување на бро-

јот на пациенти на дијализа на 5 % годишно 

- намалување на пациентите на дијализен третман 

под 1000 во 2018 година 

- Започнување со трансплантација на црн дроб кај 

возрасни на Универзитетска Клиника за дигестивна хи-

рургија  

- Започнување со трансплантација на бубрег кај де-

ца на Универзитетска Клиника за детски болести   

III. Да се изгради систем за пресадување на органи 

кој ќе обезбеди и гарантира правичен пристап кон ор-

ганите и ткивата преку: 

-  формирање на листа за чекање според видот на 

органи кои ќе се базираат на транспарентни, објектив-

ни и медицински критериуми, 

- Воспоставување на единствен регистар на дарува-

ња на органи и ткива, 

- Воспоставување на систем кој ќе гарантира квали-

тет, следливост и безбедност на постапките,а со тоа и 

позитивен исход по однос на лекуваниот пациент и  

IV. Зголемување на свесноста кај населението за 

донирање на органи и ткива, особено преку информи-

рање на јавноста за важноста на трансплантацијата на 

органи и ткива.  

Воспоставување на мрежа на болници спремни во 

секој момент да препознаат потенцијален дарител , 

болници кои можат да го извадат органот и да осигура-

ат дека истиот  ќе стигне  во центрите каде би се изве-

дувале трансплантациите.  

V. Воспоставување и одржување на централен ин-

форматички систем за вршење на дејностите за земање, 

обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, чу-

вање, заменување и пресадување;  

  

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 

 

Со донесувањето на Законот за земање и пресадува-

ње на делови од човечко тело заради пресадување и 

подзаконските акти, како и со назначувањето на Наци-

оналниот координатор за трансплантација, направени 

се сите предуслови, покрај трансплантација на бубрези 

од жив донор, да се започне и со трансплантација од 

кадавери како да заживее трансплантацијата на црн 

дроб од живи донори. 

Со одобрените средства  од Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија  во текот на 2014 година 

ќе се извршат : во Клиниката за Урологија - 40 тран-

сплантации на бубрези од жив донор и 20 од кадавери, 

во Клиниката за абдоменална хирургија  - пет тран-

сплантации на црн дроб од жив донор, а во Клиниката 

за детски болести  - 10 трансплантации на бубрези кај 

деца.  

 

Мерките и активностите на Програмата се следни: 

1. Покривање на трошоците за трансплантација на 

бубрег на Универзитетска Клиника за урологија докул-

ку се надмине бројката на трансплантација на бубрег 

од жив дарител и кадавер за која се одобрени средства 

од ФЗОМ  

2. Покривање на трошоците за трансплантација на 

црн дроб од жив дарител на Универзитетка Клиника за 

дигестивна хирургија докулку се надмине бројката на 

трансплантации за која се одобрени средства од ФЗОМ  

3. Покривање на трошоците за трансплантација на 

бубрег на Универзитетска Клиника за детска хирургија  

докулку се надмине бројката на трансплантација на 

бубрег кај деца за која се одобрени средства од ФЗОМ. 

4. Изработка и операционализација на централен 

информатички систем за вршење на дејностите за зе-

мање, обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, 

чување, заменување и пресадување;  

5. Зголемување на свеста за значењето и придобив-

ките од трансплантација на органи преку правилно ин-

формирање и медиумски кампањи за зголемување на 

јавната свест за самата постапка на пресадување на ор-
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гани и  зголемување на јавната свест и едукација за 

придобивките од трансплантациите и за тоа што значи 

да се донираат органи,  како кај наслението така  и кај 

лекарите.    

 Изготвување  на проект за семинари на кои на ле-

карите од примарното и секундарното здравство, кои 

не се директно поврзани во мрежата за транспланта-

ција, ќе им бидат образложени  законските одредби кои 

го регулираат пресадувањето на органи, како и подза-

конските акти кои регулираат специфични делови од 

оваа проблематика.  

Зголемување на  знаењето и комуникациските веш-

тини на здравствените работници околу проблематика-

та поврзана со трансплантациите.  

Развивање на јавната свест кај групите за поддршка 

на пациенти, невладините здруженија на пациенти и  

новинарите  кои можат да бидат вклучени во поста-

пката  за промоција на придобивките од постапките на 

пресадување на органи, а понатаму да бидат и промо-

тори за донирањето органи. 

Кампањите за подигнување на јавната свест треба 

да презентираат информации кои се однесуваат на пра-

вата на граѓаните, а пред се на пациентите во однос на 

донирањето на органи.  
 
ИЗВРШУВАЊЕНА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ 

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 

Извршувањето  на Програмата за трансплантација 

во Република Македонија за 2014 година се врши од 

страна на: 

- Министерството за здравство на Република Маке-

донија 

- ЈЗУ Универзитетската клиника за урологија 

Скопје 

- ЈЗУ Универзитетската клиника за дигестивна хи-

рургија  Скопје 

- ЈЗУ Универзитетската клиника за детска хирурги-

ја Скопје 

- ЈЗУ Институт за јавно здравје. 

 

Финансиски средства: 

1. Финансиски средства за трошоци за транспланта-

ција на бубрег од жив дарител и кадавер на Универзи-

тетската Клиника за урологија.  

Предвидени средства за 10 трансплантации од жив 

дарител и  пет од кадавер пресметани согласно ДСР це-

ните на ФЗОМ: 

- Трансплантација на бубрег без трансплантација на 

панкреас и без катастрофални КК со цена од 685.452, 

00 денари 

- Припрема на донор и експлантација на орган (без 

раалика дали се работи за жив донор или кадавер) со 

цена од 307.100,00 денари 

- ХЛА типизацијата иде како специјалистичко-кон-

султативна услуга (специјалистички пакети) со средна 

цена од  30.000,00 денари 

   Вкупно за една трансплантација: 1.022.552,00 де-

нари 

2. Финансиски средства за трошоци за транспланта-

ција на црн дроб од жив дарител на Универзитетската 

Клиника за дигестивна хирургија.  Предвидени сред-

ства за  една трансплантација од жив дарител согласно 

ДСР цените на ФЗОМ: 

- Трансплантација на црн дроб со цена од 2.721.300, 

00 денари 

- ХЛА типизацијата иде како специјалистичко-кон-

султативна услуга (специјалистички пакети) со средна 

цена од  30.000,00 денари 

Вкупно за една трансплантација: 2.751.300,00 де-

нари 

3. Финансиски средства за трошоци за транспланта-

ција на бубрег кај деца на Универзитетска Клиника за 

детска хирургија.  

Предвидени средства за две  трансплантации  

пресметани согласно ДСР цените на ФЗОМ: 

- Трансплантација на бубрег без трансплантација на 

панкреас и без катастрофални КК со цена од 310.000, 

00 денари 

- Припрема на донор и експлантација на орган (без 

раалика дали се работи за жив донор или кадавер) со 

цена од 307.100,00 денари 

- ХЛА типизацијата иде како специјалистичко-кон-

султативна услуга (специјалистички пакети) со средна 

цена од  30.000,00 денари 

   Вкупно за една трансплантација: 647.100,00 денари 

4. Финансиски средства за ангажирање на:  

- Националниот координатор за трансплантација 

преку соодветен договор во износ од 25,726,00 денари 

за секој месец од 2014 година.  

- Заменик на Националниот координатор за тран-

сплантација преку соодветен договор во износ од 

18.008,00  за секој месец од 2014 година.  

- Координатор за крвотворни матички клетки преку 

соодветен договор во износ од 25,726,00 денари за се-

кој месец од 2014 година.  

5. Финансиски средства за изготвување и операцио-

нализација на централен информатички систем за 

вршење на дејностите за земање, обработка, испитува-

ње на совпаѓање на ткивата, чување, заменување и пре-

садување во износ од 300.000,00 денари 

6. Финансиски средства за зголемување на свеста за 

значењето и придобивките од трансплантација на орга-

ни преку медиумски кампањи во износ од 300.000,00 

денари 

7. Финансиски средства за доопремување на шесте 

јавни здравствени установи  ( ЈЗУ Универзитетска кли-

ника за урологија, КБ Битола, КБ Тетово и КБ Штип, 

Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. На-

ум Охридски“ и Градска општа болница “ 8-ми“ Сеп-

тември со соодветн амедицинск аопрема со цел вклу-

чување во мрежата за трансплантација на бубрег во из-

нос од 3.000.000,00 денари 

8. Финансиски средства за доопремување на ЈЗУ  

УК за ТОАРИЛУЦ, УК за дигестивна хирургија, УК за 

Гастроентерохепатологија и ЈЗУ Институт за трансфу-

зиона медицина со соодветна медицинска опрема за за-

почнување на трансплантација на хепар од жив дари-

тел како и набавка на лекови кои не се на позитивната 

листа во износ од 6.182.700,00 денари 
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      Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 

средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-

нија за 2014 година во вкупен износ од 30.000.000,00 

денари од кои 4.000.000,00 денари од основниот буџет 

и 26.000.000,00 денари oд буџетот за самофинансирач-

ки активности на Министерството за здравство. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 41-10750/1-13 Заменик на претседателот  

8 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

587. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 

Македонија” бр.43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 8.01.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА 

 

За реализација на Програмата за лекување на ретки 

болести во Република Македонија за 2014 година со те-

рапија и лекови кои досега се применувани во лекува-

ње на некој од ретките болести се очекува за 2014 го-

дина ќе бидат потребни средства во вкупен износ од 

80.000.000,00 денари.  

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Вкупните средства за реализација на оваа програма 

изнесуваат 80.000.000,00 денари кои се обезбедуваат  

од Буџетот на Република Македонија за 2014 година.   

 

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Лековите за терапија на лицата заболени од ретки 

болести ќе ги набавува Министерството за здравство 

врз основа на јавна објава, а дистрибуирањето до јав-

ните здравствени установи извршители на активнос-

тите, врз основа на доставена потреба за спроведување 

на терапијата, ќе ги обезбедуваат добавувачите кои ќе 

бидат избрани како најповолни на јавниот повик, јав-

ните здравствените установи, извршители на лекување-

то задолжително ќе водат евиденција за пациентите и 

дадената терапија.  

 

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРА-

МАТА 

 

Министерството за здравство го следи спроведува-

њето на оваа програма и по потреба поднесува извеш-

тај до Владата на Република Македонија.  
 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

  

Јавните здравствените установи кои се извршители 

на оваа програма, најдоцна до 31.01.2015 година да 

достават до Министерството за здравство годишни из-

вештаи за реализираните мерки и активности во 2014 

година, предвидени со оваа програма. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 41-10752/1-13 Заменик на претседателот  

8 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

588. 

Врз основа на член 121 став 2 од Законот за зашти-

та на потрошувачите („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 38/2004, 77/2007, 103/2008, 24/2011 и 

164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 27.01.2014  година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАTA ЗА ЗАШ-

ТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ  

2013-2014 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за заштита на потрошувачите за 

периодот 2013 -2014 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 4/2013) во глава IV ПЛАНИ-

РАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2013 И 2014 ГОДИНА, дел 

Б. АКТИВНОСТИ  за  2014 ГОДИНА, точка 1. МИ-

НИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, во потточката 1.1. 

износот „70.000“ се заменува со износот „60.000“. 

Во потточката 1.2.износот „70.000“ се заменува со 

износот „60.000“. 

Во потточката 1.3. износот „70.000“ се заменува со 

износот „60.000“. 

Во потточката 1.4. износот „60.000“ се заменува со 

износот „50.000“.  

Во потточката 1.5. износот „60.000“ се заменува со 

износот „50.000“.  

Во потточката 1.6. износот „70.000“ се заменува со 

износот „80.000“.  
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Во потточката 1.8. износот„180.000“ се заменува со 

износот „170.000“.  

Во Вкупно потребни средства на Министерството 

за економија износот„600.000“ се заменува со износот 

„550.000“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-255/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

589. 

Врз основа на член 16 став 2 и 3 од¬ Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 

Македонија“, бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 

164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БО-

ЛЕСТИ (КВБ)  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  

2014 ГОДИНА 

          

ВОВЕД 

 

Болестите на срцето и крвните садови претставува-

ат голема, хетерогена група на заболувања и водечка 

причина за смрт во Република Македонија. Исхемична-

та болест на срцето со своите четири клинички форми - 

ангина пекторис, акутен инфаркт на миокардот, нена-

дејна срцева смрт и исхемична кардиомиопатија, е нај-

честа болест од оваа голема група на заболувања, а 

настанува како последица на атеросклероза во коро-

нарните артерии. Од посебен интерес и значење се и 

цереброваскуларните болести, особено цереброваску-

ларниот инфаркт,субарахноидалното, интрацеребрал-

ното и друг вид крвавење кои се вбројуваат во десетте 

најчести причини за смрт на населението.  

Од друга страна, кардиохируршките операции се 

едни од најсложените хируршки интервенции. Бројот 

на болни кои имаат потреба од кардиохируршка интер-

венција е во постојан пораст. Како кардиохируршки 

интервенции се подразбираат интервенциите на отво-

рено срце помеѓу другите реконструкција на срцеви за-

листоци, замена на срцеви залистоци, аорто – корона-

рен бајпас и ред други интервенции помеѓу кои врвот 

го зазема трансплантацијата на срце од кадаверичен да-

рител. 

Како и секоја друга гранка од хирургијата, кардио-

хирургијата бара искусен и воигран тим од кардиохи-

рурзи, васкуларни хирурзи, анестезиолози, кардиолози 

и среден персонал (инструментарки, медицински сес-

три, анестетичари, перфузионисти). 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Главни цели на Програмата за  превенција на кар-

диоваскуларни болести (КВБ) во Република Македони-

ја за 2014 година се:  

- превенција на факторите на ризик; 

- навремено препознавање на КВБ; 

- намалување на смртноста и инвалидитетот; 

- започнување со работа односно основање на 

државна кардиохирургија односно формирање на тим 

кој своето искуство и знаење ќе го надогради и пренесе 

на останатите инволвирани колеги. Тимот ќе се состои 

од специјалисти по кардиохирургија и среден медицин-

ски персонал (медицински сестри, инструментарки и 

перфузионисти); 

- подобрување во лекувањето на секундарно и тер-

циерно ниво; 

- зајакнување на здравствениот систем на Републи-

ка Македонија, како би бил во состојба да одговори на 

се поголемото оптеретување на населението со кардио-

васкуларни болести; 

- изработка на национална стратегија за превенција, 

лечење и контрола на кардиоваскуларните болести 

(КВБ) во Република Македонија, 2014-2020 година. 

 

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Извршители на активностите на  програмата се: 

- Министерство за здравство; 

- Универзитетската клиника за кардиологија 

Скопје; 

- Универзитетска клиника за детски болести 

Скопје; 

- Медицински факултет Скопје; 

- Општи, клинички и специјални болници;  

- Здравствени домови; 

- Избрани лекари на примарно ниво на здравствена 

заштита; 

- Институт за јавно здравје; 

- Центри за јавно здравје; 

- Професионални здруженија и невладини органи-

зации; 

- Државен завод за статистика. 

 

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-

ЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 

За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за превенција на кардиоваскулар-

ните болести во Република Македонија за 2014 година 

потребни се следните средства: 
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Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2014 година во вкупен износ од 15.000.000,00 денари, од кои 10.000.000,00 денари од основниот буџет 
и 5.000.000,00 денари oд буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.  

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

 
Бр. 41-10737/5-13                                                                                                                   Заменик на претседателот  на 

27 јануари 2014 година                                                                                                                     Владата на Република 
Скопје                                                                                               Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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590. 
По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Националната годишна 

програма за јавно здравје во Република Македонија за 2014 година, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 15/2014, направена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Нов целосен текст на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2014 

година, кој е во прилог на Исправката. 
 
Бр.41-10744/2-13              

29 јануари 2014 година                         Од Владата на Република 
      Скопје                                                   Македонија 

 
 

Н А Ц И О Н А Л Н А  Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А 

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 
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Бр. 42-10744/1-13                                 Заменик на претседателот 

29 јануари 2014 година                                  на Владата на Република 
       Скопје                      Македонија, 

                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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591. 
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.180/2013), член 
7 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален раз-
вој („Службен весник на Република Македо-
нија”бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 
106/2013), член 51 од Законот за тутун и тутунски произ-
води („Службен весник на Република Македонија” 
бр.24/2006, 88/2008, 31/2010, 36/2011, 53/2011, 93/2013, 
99/2013 и 164/2013), член 12 од Законот за вино („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.50/2010, 
53/2011, 6/2012, 23/2013 и 106/2013) и член 53 од Законот 
за сточарството („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/2008, 116/2010 и 23/2013), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 29.1.2014 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДДРШКА  ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

ЗА 2014 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2014 година  (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 15/2014), во делот I во ставот 1 
табелата се менува и гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во делот II износот “3.156.980.260,00”  се заменува 

со износот “1.800.000.000,00”. 
Во делот III износот “2.000.000.000,00”  се заменува 

со износот “100.000.000,00”. 
Во делот IV износот “20.000.000,00”  се заменува со 

износот “10.000.000,00”. 
Во делот VI износот “150.000.000,00”  се заменува 

со износот “10.000.000,00”. 
Во делот IX износот “906.000.000,00”  се заменува 

со износот “4.312.980.260,00”. 
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-1035/1 Заменик на претседателот 

29 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 
592. 

Врз основа на член 417 алинеја 9 од Законот за без-
бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 54/07, 86/08, 98/08, 
64/09, 161/09, 36/11, 51/11 и 114/12), министерот за 
внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ВОЗАЧКИТЕ ИСПИТИ И КРИТЕРИУМИТЕ ВО 
ОДНОС НА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИ-
ЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОП-
РЕМА НА ИСПИТНИТЕ ЦЕНТРИ, ВОДЕЊЕТО НА 
ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДЕНИТЕ 
ВОЗАЧКИ ИСПИТИ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ИСПИТЕН ЦЕНТАР 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на спроведување на во-
зачките испити и критериумите во однос на просторни-
те услови и материјално-техничката и информатичката 
опрема на испитните центри, водењето на евиденциите 
во врска со спроведените возачки испити и за формата 
и содржината на лиценцата за испитен центар („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 103/07, 
150/07, 127/09, 80/10, 46/11 и 90/12), во член 30, во став 
(3), точката 1) се менува и гласи: 

„1) поаѓање од место, одржување на правецот на 
движење и рамнотежа при возење и давање на соодвет-
ни знаци со рака, движење напред по обележана права 
линија во должина од 30 m и ширина од 25 cm со про-
мена од прв во втор степен на пренос, излегување од 
линијата и враќање во истата со слободно вртење во 
втор степен на пренос од десно на лево со застанување 
во обележан простор од 1 m со предното тркало пред 
стоп линијата, стапнување со нога на патот, поставува-
ње на степенот на пренос во неутрална положба, слегу-
вање од мотоциклот и туркање напред од просторот на 
вежбата;“ 

По точката 1) се додава нова точка 2) која гласи: 
„2) движење меѓу осум конуси во обележана лента 

широка 2 m во должина од 30 m;“ 
Точката 2) станува точка 3). 
Во ставот (4) зборовите „ставот 2 точка 2“ се заме-

нуваат со зборовите „став (3) точка 3“. 
 

Член 2 
Членот 32 се менува и гласи: 
 

„Член 32 
(1) На првиот практичен дел од возачкиот испит од 

член 31 став (1) од овој правилник, кандидатот за возач 
треба да покаже дали може да го подготви возилото за 
возење и со истото правилно да ги изведува особено 
следните дејствија:  

1) поаѓање со возилото од место, одржување на 
правец на движење напред во сообраќајна лента широ-
ка 2.5 m и во должина од 36 m,  промена од прв во втор 
степен на пренос и застанување пред обележана ли-
нија, за запирање за возилo од категорија „Б“, односно 
сообраќајна лента широка 3.5 m и во должина од 36 m, 
со промена од втор во трет степен на пренос и застану-
вање пред обележана линија за запирање на возилото 
на пропишан и безбеден начин, за возила од останатите 
категории и поткатегории;  

2) возење назад и движење по средина на сообраќај-
ната лента широка 2.5 m и во должина од 36 m и заста-
нување пред обележана линија за запирање за возила 
од категорија „Б“, односно сообраќајна лента широка 
3.5 m за возила од останатите категории и поткатего-
рии; 
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3) полукружно свртување на возило од категорија 
„Б“ со најмногу три полни маневри на простор широк 6 
m за возила со должина до 4 m, односно полукружно 
свртување на возило од категорија „Б“ во определен 
простор широк 7 m за возила поголеми од 4 m. Полук-
ружно свртување за возила од категориите „Ц“ и „Д“ и 
поткатегориите „Ц1“ и „Д1“, како и националната кате-
горија „Ф“, со најмногу четири полни маневри, на со-
обраќајна лента широка 3.75 m со користење на стра-
ничен пат широк 5 m; 

4) паркирање на возило од категорија „Б“ покрај 
раб на коловозот со движење назад во определен прос-
тор широк 2 m и во должина 6 m односно за возила со 
должина до 4 m, во определен простор широк 2 m и во 
должина 7 m за возила со должина поголема од 4 m, кој 
се означува со поставување на вертикални граничници 
од пластика или гума. Паркирање на возило од катего-
рија „Ц“,  национална категорија „Ф“ и поткатегорија 
„Ц1“, косо покрај работ на коловозот кој се означува со 
поставување на вертикални граничници од пластика 
или гума во правец на движење на возилото, со движе-
ње назад во определен простор широк 3.75 m, односно 
за категорија „Д“ и поткатегорија „Д1“, косо со движе-
ње напред во определен простор широк 4 m и излегува-
ње назад со вклучување во сообраќајна лента и движе-
ње напред кој се означува со поставување на вертикал-
ни граничници од пластика или гума во правец на дви-
жење на возилото и 

5) запирање и поаѓање со возилото на површина на 
угорнина со употреба на помошна сопирачка за возила-
та од категориите „Б“, „Ц“, „Д“, поткатегориите „Ц1“ и 
„Д1“ и националната категорија „Ф“. 

(2) Означување на просторот за изведување на деј-
ствијата од став (1) на овој член, се врши со поставува-
ње на вертикални граничници од пластика или гума во 
висина од 110 cm за возила од категорија „Б“, односно 
во висина од 150 cm  за возила од категориии „Ц“ и 
„Д“, поткатегории „Ц1“ и „Д1“ и националната катего-
рија „Ф“, кои се обоени со бела и црвена боја и се по-
ставуваат на крајните точки од обележаните вежби. 

(3) Возачкиот испит од став (1) на овој член, испит-
ната комисија го спроведува со непосредно следење на 
кандидатот при изведување на дејствијата со возилото. 

(4) Возачкиот испит од став (1) на овој член, однос-
но изведените дејствија со возилото на кандидатот за 
возач за време на испитот се снимаат со соодветен уред 
кој овозможува видео и аудио запис со можност за до-
кументирање и архивирање на снимените податоци кои 
се чуваат во испитниот центар не подолго од 30 дена 
од денот на полагањето на испитот.“ 

 
Член 3 

Во член 33 по ставот (2) се додава нов став (3) кој 
гласи:  

„(3) Вториот практичен дел од возачкиот испит, од-
носно изведените дејствија со возилото на кандидатот 
за возач од став (2) на овој член, се снимаат со соодве-
тен уред кој овозможува видео и аудио запис со мож-
ност за документирање и архивирање на снимените по-
датоци кои се чуваат во испитниот центар не подолго 
од 30 дена од денот на полагањето на испитот.“ 

 
Член 4 

По членот 33 се додава нов член 33-а кој гласи:  

„Член 33-а 
Уредите кои овозможуваат видео и аудио запис со 

можност за документирање, архивирање и чување на 
снимените податоци од членовите 32 став (4) и 33 став 
(3) од овој правилник, се поставуваат на соодветно 
место на предниот дел во возилото со кое испитната 
комисија врши спроведување на возачкиот испит.“ 

 
Член 5 

Во членот 34, бројот „15“ се заменува со бројот 
„25“. 

 
Член 6 

Во член 40, во ставот (2) по зборовите „ги доставу-
ва до“ се додаваат зборовите „автошколите од подрач-
јето на седиштето на испитниот центар и“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) Испитниот центар непосредно по спроведениот 

возачки испит, постигнатите резултати од полагањето 
на кандидатите за возачи (лично име, татково име и 
име на автошколата) ги објавува на својата веб страна 
во рок не подолг од 30 дена, пришто истиот и ги ажу-
рира.“  

 
Член 7 

Во член 43, ставот (3) се менува и гласи: 
„(3) Со евиденцијата од став (1) на овој член, не по-

долго од шест месеци се чуваат и аудио и видео запи-
сите архивирани на соодветен оптички медиум кои се 
направени при спроведување на теоретскиот дел на во-
зачкиот испит согласно прописите за заштита на лич-
ните податоци.“  

 
Член 8 

По членот 44 се додава нов член 44-а кој гласи:  
 

„Член 44-а 
Во однос на секоја операција или збир од операции 

што се изведуваат врз видео и аудио записите, како и 
врз личните податоци за кандидатите за возачи, а во 
врска со нивното собирање, внесување, евидентирање, 
ажурирање, организирање, чување, промена, повлеку-
вање, употреба, откривање преку пренесување, објаву-
вање или на друг начин правење достапни, блокирање, 
бришење или уништување, како и било која друга об-
работка на записите, односно личните податоци која 
произлегува согласно со овој правилник, се применува-
ат прописите за заштита на личните податоци.“  

 
Член 9 

Обрасците бр. 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Обрас-
ци бр. 1, 2 и 3 кои се дадени во прилог, и се составен 
дел на овој правилник.  

Образецот бр. 1-а е даден во прилог, и е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 12.1-5154/1 Министер 

21 јануари 2014 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  
И НАУКА 

593. 
Врз основа на член 149 од Законот за основното об-

разование („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 
6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и нау-
ка донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ОБЛАСТИТЕ ЗА ВРШЕЊЕТО 
НА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ  

УЧИЛИШТА 
 

Член  1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и об-

ластите на вршењето на самоеваулацијата на основните 
училишта (во натамошниот текст: училишта).  

 
Член 2 

Самоевалуацијата ги опфаќа следниве области: 
- организација и реализација на наставата и уче-

њето;  
- постигањата на учениците; 
- професионален развој на наставниците, стручните 

соработници, воспитувачи и на раководниот кадар; 
- управување и раководење;  
- комуникации и односи со јавноста;  
- училишната клима и култура и 
- соработка со родителите и со локалната средина. 
 

Член  3 
Самоеваулацијата се спроведува на крајот на секоја 

втора наставна година.  
 

Член  4 
Самоеваулацијата се спроведува во три фази: 
- подготвителна фаза, 
- фаза на реализација и 
- фаза на известување и усвојување. 
 

Член  5 
Во подготвителната фаза се врши определување на 

методите, техниките и инструментите за самоевалуа-
ција, се прибираат и групираат  податоците за самоева-
луација и се прибавува документацијата потребна за 
вршењето на самоевалуацијата на училиштата. 

Во фазата на реализација се врши анализирање на 
податоците и документацијата, се добиваат и усогласу-
ваат добиените наоди, се подготвуваат поединечни из-
вештаи за самоевалуација и заеднички нацрт извештај 
за спроведената самоевалуација.  

Во фазата на известување и усвојување се обезбеду-
ва достапност на нацрт извештајот на наставничкиот 
совет, советот на родители, учениците, директорот на 
училиштето и училишниот одбор кои можат да доста-
ват забелешки на нацрт извештајот, во писмена форма, 
по што се изготвува извештај за самоеваулацијата. 

Извештајот од самоеваулацијата се објавува на веб 
страницата на  училиштето и на општината. 

 
Член 6 

Вршењето на самоеваулацијата не влијае на реализа-
цијата  на воспитно - образовната работа во училиштето. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија” 

 
Бр. 11-289/1  

20 јануари 2014 година Министер, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

594. 
Врз основа на член 19 став 5 и член 22 став 3 од За-

конот за основното образование („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), минис-
терот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, 
КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЦЕНТРА-
ЛЕН РЕГИСТАР И ОПШТИНСКИ РЕГИСТАР НА 

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на вери-

фикација на основното училиште и формата, содржи-
ната, како и начинот на водење на централен регистар 
и општински регистар на основни училишта. 

 
Член 2 

За верификација на основно училиште се доставува 
образложено писмено барање за верификација до Ми-
нистерството за образование и наука (во натамошниот 
текст: Министерството), најдоцна до 30 април во те-
ковната, за наредната учебна година. 

 
Член 3 

Комисијата за проверка на исполнетоста на услови-
те за верификација на државно основно училиште ја 
сочинуваат три члена: по еден член од Министер-
ството, Бирото за развој на образованието и Државниот 
просветен инспекторат. 

Комисијата за проверка на исполнетоста на услови-
те за верификација на општинско основно училиште ја 
сочинуваат четири члена: по еден член од Министер-
ството, Бирото за развој на образованието, Државниот 
просветен инспекторат и од општината. 

Претседател на Комисијата е членот од Министер-
ството. 

При проверка на исполнетоста на условите за вери-
фикација учествува и претставник од подносителот на 
барањето од член 2 од овој правилник. 

 
Член 4 

Проверката на исполнетоста на условите за верифи-
кација на основното училиште се врши со  непосреден 
увид во основното училиште по што, ако се исполнети 
условите за верификација, може да се поднесе предлог 
за донесување на решение за верификација на основно-
то училиште. 

 
Член 5 

Решението за верификација на основното училиште 
се донесува најдоцна до 31 мај во тековната за наред-
ната учебна година. 

Решението се доставува до основното училиште 
што се верифицира, до основачот и до Државниот за-
вод за статистика на Република Македонија. 

 
Член 6 

Државното, односно општинското основно учи-
лиште кое е верифицирано се запишува во централниот 
регистар на основни училишта (во натамошниот текст: 
централниот регистар) што се води од страна на Ми-
нистерството. 

Општинското основно училиште се запишува во 
општинскиот регистар на основни училишта (во ната-
мошниот текст: општинскиот регистар) што се води од 
страна на општината за основните училишта на нејзи-
ното подрачје. 

Во регистрите од ставовите 1 и 2 на овој член се 
внесуваат податоци за организирање и остварување на 
основното образование. 
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Член 7 
Централниот регистар и општинските регистри се 

водат во посебно тврдо подврзана книга со темно сина 
корица со димензии 50 см x 40 см. Листовите на регис-
трите се нумерирани и прошиени со емственик, чии 
два краја се потпечатени со црвен восок на внатрешна-
та страна од задната корица на регистарот. 

Регистрите од став 1 на овој член се оверуваат на 
внатрешната страна од задната корица. 

Регистрите од став 1 на овој член се водат и во 
електронска форма. 

Централниот регистар се води на образец кој е да-
ден во  Прилог бр.2 и е составен дел на  овој правил-
ник. 

Општинскиот регистар се води на образец кој е да-
ден во Прилог бр.3 и е составен дел на  овој правилник. 

 
Член 8 

На предната страна на корицата на Централниот ре-
гистар  е испишан називот  „ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР 
ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА” 

Првата страна која се повторува до страна 40 сод-
ржи наслов „ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЗА ОСНОВ-
НИ УЧИЛИШТА”, реден број,  име на училиштето и 
регистарски број. 

Страните 41 и 42 се целина  и се повторуваат до 
страните 441-442. Страните 41 и 42 содржат: наслов 
„Податоци за училиштата за основно образование”, ре-
гистарски број, податоци за училиштето, вид на обра-
зование, наставен план и програми, ученици, пара-
лелки, раководен кадар, стручни соработници, адми-
нистративен-финансов кадар, друг кадар, простор, оп-
рема според нормативот, исполнување на условите за 
хигиенско-техничка заштита, број на решението за 
бришење од регистерот,  потпис на службено лице и 
забелешка.  

 
Член 9 

На предната страна на корицата на општинскиот 
регистар  е испишан називот „ОПШТИНСКИ РЕГИС-
ТАР НА  ОСНОВНИ УЧИЛИШТА” 

 Првата страна која се повторува до страна пет сод-
ржи наслов „ОПШТИНСКИ РЕГИСТАР НА  ОСНОВ-
НИ УЧИЛИШТА”, реден број,  име на училиштето и 
регистарски број. 

 Страните шест и седум се целина  и се повторуваат 
до страните 36-37. Страните шест и седум содржат: 
наслов „Податоци за училиштата за основно образова-
ние”, регистарски број, податоци за училиштето, вид 
на образование, наставен план и програми, ученици, 
паралелки, раководен кадар, стручни соработници, ад-
министративен-финансов кадар, друг кадар, простор, 
опрема според нормативот, исполнување на условите 
за хигиенско-техничка заштита, број на решението за 
бришење од регистерот,  потпис на службено лице и 
забелешка.  

 
Член 10 

Запишувањето во регистрите се врши со темно си-
но мастило. 

Во регистарите на  три страни се внесуваат подато-
ци за едно основно училиште. 

Организирањето на дејноста во подрачно учи-
лиште, односно паралелки надвор од матичното учи-
лиште се внесува во регистарот на страните каде е за-
пишано основното училиште во кое се организира вак-
ва дејност. 

Кога страните во регистарот за едно основно учи-
лиште ќе се исполнат до крај, за наредните запишува-
ња за тоа основно училиште се користат нови регистар-
ски страни кои се водат под ист регистарски број. 

Член 11 
Запишувањето во регистрите се врши врз основа на 

поднесена писмена пријава која на првата страна сод-
ржи: До Министерството за образование и наука/оп-
штина, наслов „ПРИЈАВА за запишување на верифи-
цираното основно училиште во регистрите” и податоци 
за: назив на основното училиште, адреса и општина, 
статус, вид на основно образование, број на ученици, 
број на паралелки, број на наставници и воспитувачи, 
број на стручни соработници,  број на администра-
тивно-финансиски работници, број на одржувачи на 
хигиена, број на други работници. Втората страна сод-
ржи податоци за: основач на основното училиште, на-
зив на основачот, седиште, број и датум на актот за ос-
новање, простор за вршење на дејноста, вкупна покрие-
на површина (во м2), вкупен број на: училници, каби-
нети и други простории, обезбеден износ на средства 
за редовна дејност, опрема-краток опис на поважната 
опрема, вредност на опремата, прилог кон пријавата: 
актот за основање на училиштето во заверен препис, 
место за печат и потпис на директорот. 

Пријавата од став 1 на овој член се води на образец 
кој е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на  овој 
правилник. 

Кон писмената пријава основното училиште го под-
несува актот за основање во заверен препис. 

 
Член 12 

Бришењето на основното училиште од регистрите 
се врши на тој начин што со црвено мастило се прецр-
тува со права линија секој ред од запишувањето, а на 
крајот се наведува основот заради кој се врши брише-
њето. 

Во случај на погрешно запишување се врши ис-
правка на тој начин што преку погрешно запишаниот 
текст со црвено мастило се повлекува тенка линија и 
над неа се внесува точниот текст. 

Секое запишување во регистарот го потпишува 
службеното лице што го води регистарот. 

 
Член 13 

Писмената пријава за запишување во регистарите 
се поднесува и за позначајна промена што настанува во 
основното училиште (менување на статусот, називот, 
седиштето и др.). 

Врз основа на пријавата, запишувањето на настана-
тата промена се врши во соодветните рубрики од ре-
гистрите. 

 
Член 14 

Пријавата за настанатата промена државното, од-
носно општинското основно училиште, ја доставува до 
Министерството најдоцна 15 дена од настанување на 
промената. 

Пријавата за настанатата промена државното, од-
носно општинското основно училиште, ја доставува и 
до основачот најдоцна 15 дена од настанување на  про-
мената. Основачот, најдоцна 30 дена од денот на запи-
шувањето во општинскиот регистар доставува подато-
ци до Министерството за централниот регистар. 

 
Член 15 

Во регистрите се внесуваат податоците и за основ-
ните училишта што се верифицирани пред влегувањето 
во сила на овој правилник. 

 
Член 16 

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

 
  Бр.11-409/1                                                   

21 јануари 2014 година                      Министер, 
   Скопје                                   Спиро Ристовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

595. 
Врз основа на член 53 од Законот за заштита на де-

цата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
23/13), министерот за труд и социјална политика,  до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИТЕРИУМИТЕ И 
НАЧИНОТ  НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ПАРТИЦИПАЦИЈА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ, ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА 
НА ДЕЦА ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА 

 
Член 1 

Со овој  правилник се  пропишуваат поблиските ус-
лови, критериумите и начинот на остварување на пра-
вото на партиципација во трошоците за згрижување, 
воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните ус-
танови за деца.  

 
Член 2 

Партиципацијата, како право за заштита на децата, 
претставува ослободување на дел од  цената што паѓа 
на товар на родителот во трошоците за згрижување, 
воспитание, одмор и рекреација на децата во јавните 
установи за деца.  

 
Член 3 

(1)Правото на партиципација се остварува за дете 
на кое материјалната состојба на семејството е наруше-
на  поради  претрпена природна непогода (пожар, поп-
лава, земјотрес и друго). 

(2)Подносителот на барање – родител/старател за 
остварување на правото на партиципација,  приложува: 

- лична карта на подносителот на барањето  на 
увид, 

- препис од извод на матична книга на родени на 
детето; 

- потврда од Центарот за социјална работа дека нас-
тапиле случаите утврдени во став (1) на овој член. 

 
Член 4 

(1) Висината на партиципацијата се утврдува за се-
кој случај наведен во член 3 став (1) на овој правилник  
и не може да  изнесува помалку од 30%  но не повеќе 
од 100% од цената што паѓа на товар на родителот по 
дете, за трошоците за згрижување, воспитание, одмор и 
рекреација на децата во јавните установи за деца.  

(2) Висината на партиципацијата од став (1) на овој 
член, се утврдува  во зависност од настанатата состојба 
во член 3 став (1) од овој правилник. 

   
Член 5 

Барањето за остварување на правото на  партиципа-
ција во трошоците за згрижување на дете во јавна уста-
нова за деца се поднесува  до јавната установа во која 
детето  престојува, односно во која детето е згрижено. 

 
Член 6 

(1)Од страна на јавната установа за деца –детската 
градинка, најдоцна 30 дена од денот на поднесување на 
барањето со потребната документација, се донесува ре-
шение за остварување на  право на  партиципација.  

(2)Од страна на јавната установа за деца – детско 
одморалиште при утврдување  на цената  за престој на 
детето во детското одморалиште, најдоцна 30 дена од 
денот на поднесување на барањето за остварување  на  
партиципацијата   со потребна документација,  се доне-
сува   решение за остварување на правото  на партици-
пација. 

 (3)Правото на партиципација се остварува од први-
от ден на наредниот месец  по поднесување на бара-
њето. 

 
Член 7 

Правото на партиципација за дете кое е згрижено 
во јавна установа за деца не може да се остварува по-
долго од шест месеци. 

 
Член 8 

 (1) По престанување на условите од член 3 став (1) 
од овој правилник, поради кои е остварено правото, од 
страна на Центарот за социјална работа се известува 
јавната установа за деца  дека престанале причините за 
остварување на правото. 

(2) Правото на партиципација престанува наредни-
от месец од месецот во кој престанале причините, а по 
санирање на последиците од  претрпена природна 
непогода (поради која е остварено), правото може да 
престане и пред истекот на периодот наведен во член 7 
од овој правилник.   

 
Член 9 

(1) Од страна на јавната  установа за деца - детската 
градинка најдоцна до 5-ти во месецот се доставува до 
Министерството за труд и социјална политика, извеш-
тај за остварувањето на правото на партиципација за 
претходниот месец  и барање за потребните средства за 
партиципација за наредниот месец, со податоците за 
вкупниот број на деца корисници на правото на парти-
ципација.  

(2) Од страна на јавната установа за деца - детското 
одморалиште до Министерството за труд и социјална 
политика, најдоцна пет дена по завршениот престој на 
децата во детското одморалиште, се доставува список 
на деца  кои престојувале во детското одморалиште, а  
кои  оствариле право на партиципација.  

(3) Списокот од став (2) на овој член треба да биде 
заверен од овластено лице на детското одморалиште, 
како и од наставниците кои биле присутни за време на 
престојот на децата (наставниците кои се задолжени за 
група со деца). Со доставувањето на списокот се доста-
вува и барање за обезбедување  на средства наменети 
за партиципација на деца кои оствариле право на пар-
тиципација. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 11-660/1  

27 јануари 2014 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 

 
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
596. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 
алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006 година), Судскиот совет на Република Македо-
нија на редовната 171-та седница одржана на ден 
27.01.2014 година, ја донесе следната 
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О  Д  Л  У  К  А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  

ОСНОВЕН СУД  ДЕБАР 
 
За судии поротници на Основен суд  Дебар се из-

брани:  
1. КУЈТИМЕ ХАКИ ЦИВУЛИ 
2. САЛМЕДИН БЕЌИР ПЕРВИЗОСКИ 
3. АЛМА ТАЛАТ САМАРЏИУ 
4. СИАНА МУХАРЕМ ПОЦЕСТА 
5. ИЛЗА ШКЕЛЌИМ СЛОВА 
6. ГАЗМЕН БУРХАН БУЏАКУ 
7. СЕЛАДИН ЗИБИД АЛИОСКИ 
8. АДЕМ ГАФУР ДИКА. 
 
Оваа одлука влегува во сила 18.02.2014 година. 
 
Бр. 07-137/2014-2       Судски совет 

26 јануари 2014 година      на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 
597. 

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 27.01.2014 
година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД 

СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 
 
1. За судии на Основниот суд Скопје 1 Скопје се из-

брани: 

- Александар Милошески - кандидат од Академија-
та за судии и јавни обвинители; 

- Марин Станевски - кандидат од Академијата за 
судии и јавни обвинители и 

- Славица Наумова - Јосифовска   - кандидат од 
Академијата за судии и јавни обвинители. 

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

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

 
Бр. 07-214/1       Судски совет 

27 јануари 2014 година     на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

     Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

598. 

Врз основа на член 8 од Уредбата за условите, кри-
териумите и начинот на доделување на категорија 
спортист-спортска надеж („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 127/08 и 107/12), директорот на 
Агенцијата за млади испорт, објавува 

Л И С Т А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА  НА КАТЕГО-
РИЗИРАНИ  СПОРТИСТИ - СПОРТСКА НАДЕЖ 

 
Во Листа на категоризирани спортисти-спортска 

надеж („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 120/13), по спортистот под реден број „476“, се до-
дава спортистот под реден број „477“. 

 
 
 
 
 
Бр. 08-136 / 1 

17 јануари 2014 година                Директор,  
         Скопје                  м-р Марјан Спасески, с.р. 

_________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ 
599. 

Врз основа на член 17 точка ж и членовите 95 и 97 
од Законот за електронските комуникации (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 13/2005,14/2007, 
55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012, 123/2012 и 
23/2013), Директорот на Агенцијата за електронски ко-
муникации на ден 20.01.2014 година, донесе: 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА И МЕРЕЊЕ НА  ПА-
РАМЕТРИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИТЕ 
ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ  УСЛУГИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за вршење 
на контрола и мерење на параметрите за квалитет на 
јавните електронски комуникациски услуги (“Службен 
весник на Република Македонија “ бр. 124/2012), во 
член 1 во ставот (2) по зборовите “што се утврдени во“  
се додаваат зборовите “овој правилник и“.  

 
Член 2 

Членот 6 и насловот на членот 6 се менуваат и гла-
сат: 

 
“Член 6 

 
Мерења на параметрите за квалитет на услуги што 

се обезбедуваат преку радиокомуникациска мрежа 
 
„Агенцијата со користење на мерна опрема врши 

редовни мерења на параметрите за квалитет на јавните 
комуникациски услуги што се обезбедуваат  преку ра-
диокомуникациска мрежа.“  

 
Член 3 

По членот  6 се додаваат три нови члена 6-а, 6-б и 
6-в кои гласат: 

 
„Член 6-а 

Параметри за квалитет на услугите што се обезбе-
дуваат преку радиокомуникациска мрежа 

(1) Агенцијата  врши мерења на следниве параме-
три за квалитет на услугите што се обезбедуваат преку 
радиокомуникациска мрежа дефинирани во Прилог 2 
на овој правилник, кој е негов составен дел: 

а) параметри во зависност од технологија: 
- Мрежна покриеност (одделно по технологии) 
б) параметри во зависност од услугите: 
- Говорни услуги: 
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1. Достапност до мрежа, 
2. Пристапност до услуга (процент на неуспешни 

повици),  
3. Одржливост на услуга (процент на прекинати по-

вици),  
4. Време на воспоставување на повик 
5. Квалитет на  говор 
- Пренесени SMS пораки 
- Пренос на податоци: 
1. Неуспешни обиди за прикачување на пакетски 

комутирана мрежа - Attach Failure Ratio (AFR) (%) 
2. Неуспешни PDP контекст обиди за активација - 

Packet Data Protocol (PDP) Context Activation Failure 
Ratio (CAFR) (%) 

3. Неуспешни обиди за воспоставување на IP конек-
ција со сервер - Service Access Failure Ratio (SAFR) (%) 

4. Прекинати сесии на услугата - Service Session 
Failure Rate (SSFR) (%) 

5. Брзина за пренос на податоци преку радиокому-
никациска мрежа (GPRS, EDGE, 3G, LTE и 4G) 

 (2) Операторот и/или давателот на услуга е должен 
бесплатно да обезбеди технички услови, од типот: сим 
картички без ограничување на говор, дата, смс/ммс, 
IVR броеви за говор, IVR броеви за смс/ммс, фтп/хттп 
сервер за дата, кои ќе се користат за потребите за мере-
ње на параметрите за квалитет на јавните комуникаци-
ски услуги. 

(3) Операторот и/или давателот на услуга е должен 
на барање на Агенцијата да обезбеди можност за при-
качување на фајлови, со вкупна големина нe поголема 
од 300 MB, на негов фтп/хттп сервер со цел мерење на 
брзини на пренос на податоци, во рок неподолг од 15 
денови од денот на барањето. Серверите не смеат да 
бидат јавно достапни. 

 
Член 6-б 

 
Тест рути и/или тест локации 

 
(1) Мерењата на параметрите за квалитет се вршат 

на тест рути и/или тест локации. 
(2) При креирањето на тест рутите и тест локациите 

се земаат во предвид препораките од ETSI EG 202 057 
и истите се содржани во зоните дефинирани во Прилог 
5 на овој правилник. 

(3) Одредени тест рути  може да содржат и места 
каде операторот и/или давателот на услуга нема декла-
рирано покриеност со мрежа и се дефинирани во При-
лог 4 на овој правилник. Во овој случај мерењата би им 
овозможиле на корисниците на услуги лесен увид во 
параметрите за квалитет, покриеноста со мрежа и јачи-
ната на полето и технологијата со која операторот 
и/или давателот на услуги ги обезбедува услугите, како 
и споредба помеѓу два или повеќе оператори и/или да-
ватели на услуги. 

(4) Резултатите добиени од извршените мерења мо-
жат да бидат споредувани само доколку е користена 
истата мерна методологија. 

(5) Мерењата на параметрите за квалитет на тест 
локации може да се вршат на локации каде операторот 
и/или давателот на услуга има декларирано покриеност 
со мрежа и корисникот на услугата очекува да добие 
услуга. Ваквите мерења се вршат за потврда на услови-
те содржани во договорот помеѓу операторот и/или да-
вателот на услуга и крајниот корисник. 

(6) Мерењата од став (5) од овој член се вршат спо-
ред методологии пропишани во Прилог 3 на овој пра-
вилник. 

Член 6-в 

 

Методологии на мерење 

 

Агенцијата креира методологии на мерење со кои 

ќе се мерат параметрите за квалитет на услуги на јав-

ните радиокомуникациски мрежи. Методологиите по 

кои ќе се извршуваат мерењата се дадени во Прилог 3 

на овој правилник .“ 
 

Член 4 

 

Членот 7 се менува и гласи: 

 

“Член 7 

 

Достава на податоци за мрежна покриеност 

 

(1) Операторите треба на квартално ниво, во рок од 

30 дена по завршувањето на кварталот, да доставуваат 

до Агенцијата, податоци за мрежната покриеност на 

својата мрежа, согласно упатството дадено во Прилог 1 

на овој правилник, како и податоците за мрежната по-

криеност, согласно со одобрението за користење на ра-

диофреквенции. 

(2) Параметрите за мрежна покриеност се дефини-

рани во Прилогот 1.“ 

 

Член 5 

Во членот 9  во став (1) се додава нова реченица ко-

ја гласи: 

“Податоците од мерењата ќе бидат во форма и на 

начин, така што ќе  бидат лесно читливи и разбирливи 

за читателот.“ 

 

Член 6 

Во членот 9, ставот (3) се менува и гласи: 

„ (3) Доколку со мерењата биде утврдено дека на 

одредено подрачје операторот нема мрежна покрие-

ност или нивото на мерен сигнал е пониско од нивото 

дефинирано во Прилог 1 од овој правилник, истото ќе 

биде определено како подрачје без мрежна покриеност 

на операторот од страна на Агенцијата, за што ќе биде 

известен операторот, а подрачјето без мрежната покри-

еност ќе биде прикажано на веб страницата. 

 

Член 7 

Постојниот Прилог 1 се заменува со нов Прилог 1 и 

се додаваат четири нови прилози и тоа: Прилог 2, При-

лог 3, Прилог  4 и Прилог 5 и истите се составен дел на 

овој правилник. 

 

Член  8 

 (1) Овој правилник влегува во сила со денот на не-

говото објавување во „Службен весник на Република 

Македонија”,  

По влегувањето во сила, правилникот ќе биде обја-

вен на веб-страната на Агенцијата. 

 

Број 0201-251/2 

20 јануари 2014 година              Директор 

     Скопје                      Роберт Орданоски, с.р. 
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_________________________ 
1  

Задолжителни гранични вредности кои важат за тест рутите и тест локациите каде операторот има декларирано покриеност со 

мрежа согласно Прилог 1 (гранична вредност до која ќе се смета покриеност со мрежа), а се содржани во зоните дефинирани во 
Прилог 5 на овој правилник. При пресметката на граничните вредности се земаат кумулативно сите направени повици по зона. 

Бројот на направени повици не треба да бидат помал од 2000 кумулативно по дефинирана зона. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

600. 

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 

Јавните обвинители на Република Македонија  („Службен  весник РМ“ бр.150/07),  објавува  

 

О Г Л А  С 

ЗА ИЗБОР НА 

          

I 

1. Четири  јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и ко-

рупција 

             

Сите кандидати за избор на  јавни обвинители освен  условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46  од  Зако-

нот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ број150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за 

јавно обвинителство (“Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е  како посебен  услов  да исполнуваат за: 

I. Кандидатите за избор на  јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку четири години 

стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација , во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар , уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месе-

ци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет 

и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар,  да  ги достават до Советот на 

јавните обвинители на Република Македонија на ул. “ Кеј Димитар Влахов”бр.4,  В спрат во рок од 15 дена 

од објавувањето во Службен весник на Република Македонија. 

Приемот на документи е од 08:00 до 15:00 часот секој работен ден. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  

                                                                                                                                                                                                                         

А.бр. 38-3/14 Совет на јавните обвинители 

27 јануари  2014 година                                                                                                                  на Република Македонија 

Скопје                                                                                                             Претседател, 

                                                                                                                     Костадин Кизов, с.р. 
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