
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
1407. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за здравствената заштита.. 1
1408. Одлука за верификација на мандатот 

на пратениците во Собранието на Ре-
публика Македонија………………….. 5

1409. Одлука за утврдување на бројот  на 
потпретседателите на Собранието на 
Република Македонија……………….. 5

1410. Одлука за основање на  постојани ра-
ботни тела на Собранието на Репуб-
лика Македонија……………………… 5

1411. Одлука за дополнување на Одлуката 
за основање делегации, пратенички 
групи и други облици на остварување 
на меѓународната соработка на Соб-
ранието на Република Македонија….. 10

1412. Одлука за основање на Буџетски со-
вет на Собранието на Република Ма-
кедонија……………………………….. 11

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1407. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

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

ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за здравствената заштита, 

 Стр. 
1413. Одлука за помилување на осудени 

лица……………………………………. 11
1414. Правилник за формата, содржината 

и начинот на  водење на Регистарот 
во кој се запишува сертификатот за 
положен мајсторски испит…………... 12

1415. Упатство за поблиски критериуми за 
доделување парична награда на др-
жавните службеници…………………. 13

1416. Одлука од Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители..................... 16

1417. Исправка на Правилникот за начи-
нот и постапката за полагање и оце-
нување на квалификациониот тест во 
Академијата за обука на судии и јав-
ни обвинители („Службен весник на 
РМ“ бр. 68/2008)……………………… 16

 Огласен дел........................................... 1-80
 

 
 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 26 јуни 2008 година. 
 

     Бр. 07-2485/1                              Претседател 
26 јуни 2008 година               на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

Број 77      Год. LXIV Петок, 27 јуни 2008   Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 77 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 јуни 2008 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Законот за здравствената заштита ("Службен 

весник на Република Македонија" брoj 38/91, 46/93, 
55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 5/2007), во 
членот 91 став 2 по зборот “основа“ се додаваат зборо-
вите: “и да престане со одлука“. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Одлука  за статусни промени (припојување, споју-

вање и поделба) на установите од ставот 2 на овој член 
Владата на Република Македонија донесува согласно 
со потребите на населението од здравствена заштита и 
условите по однос на просторот, опремата и кадрите  
утврдени со овој закон.“ 

  
Член 2 

Во членот 93  по ставот 2 се додава нов став 3, кој  
гласи: 

"Дозволата за работа на здравствената установа ќе 
се одземе за период од шест месеца и во случај ако се 
овозможи на здравствен работник да укажува здрав-
ствени услуги како дополнителна дејност спротивно на 
членот 115-а од овој закон." 

 
Член 3 

Во членот 95 став 1 точка 12 пред зборот "клиника" 
се додава зборот "универзитетска". 

 
Член 4 

Поднасловот пред членот 108  "12) Клиника" се ме-
нува и гласи: "12) Универзитетска клиника". 

 
Член 5 

Во членот 108 ставови 1 и 2  зборот “Клиниката“ се 
заменува со зборовите: "Универзитетската клиника". 

Во ставот 3 зборот “Клиниката“ се заменува со збо-
ровите: "Универзитетската клиника", а зборовите: "ра-
ботници со VIII степен стручна подготовка" се замену-
ваат со зборовите: "доктори на науки". 

По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои 
гласат: 

"Универзитетската клиника може да врши дејност и 
ако наставниците  од ставот 3 на овој член кои имаат 
засновано работен однос со скратено работно време во 
Медицинскиот, односно Стоматолошкиот факултет 
имаат засновано работен однос со скратено работно 
време до полното работно време и во универзитетската 
клиника, односно универзитетскиот клинички  центар. 

Условите според кои се врши поделбата на работ-
ното време и се постигнува полно работно време опре-
делено со закон се определуваат во спогодба за  рас-
пределба на работното време којашто се склучува меѓу 
универзитетската клиника, односно универзитетскиот 
клинички центар и Медицинскиот, односно Стомато-
лошкиот факултет. " 

 
Член 6 

По членот 109 се додава  нов член 109-а, кој гласи: 
 

"Член 109-а 
Универзитетската клиника, односно универзитет-

скиот клинички центар образовната и научно-истражу-
вачката дејност ја врши на начин на кој се обезбедува 
функционална целина на здравствената, образовната и 
научно-истражувачката дејност и согласно со потреби-
те на Медицинскиот, односно Стоматолошкиот факул-
тет за спроведување на студиските програми. 

Меѓусебните односи во вршењето на дејностите од 
ставот 1 на овој член универзитетската клиника, однос-
но универзитетскиот клинички центар и Медицински-
от, односно Стоматолошкиот факултет ги уредуваат со 
договор. " 

Член 7 
Во членот 113 зборовите: "и видот и начинот на ко-

ристење на работната и заштитна облека на здравстве-
ните и другите работници" се бришат. 

 
Член 8 

По членот 113 се додава нов член 113-а, кој гласи: 
 

"Член 113-а 
Видот и начинот на користење на работната облека 

на здравствените и другите работници во здравствени-
те установи ја пропишува министерот за здравство. " 

 
Член 9 

По членот 114 се додава нов член 114-а, кој гласи: 
 

"Член 114-а 
Здравствените установи ја вршат здравствената деј-

ност за која имаат дозвола за работа на начин кој го 
пропишува министерот за здравство. " 

 
Член 10 

Во членот 137 став 2 по зборот “науки“ се додаваат 
зборовите: „или високо образование-дипломиран лого-
пед, или високо образование-специјалист по медицин-
ска биохемија“. 

 
Член 11 

Во членот 153-ѕ став 2 точка 6-а  зборовите: "во 
друга  здравствена установа" се заменуваат со  зборо-
вите: "спротивно на членот 115-а од овој закон". 

 
Член 12 

Членот 153-л се менува и гласи: 
“Трошоците за издавање, продолжување и обнову-

вање на лиценците паѓаат на товар на подносителот на 
барањето. 

Основни критериуми за утврдување на трошоците 
се реалните административни и материјални трошоци 
за спроведување на постапката за издавање, продолжу-
вање и обновување на лиценците. 

Начинот на утврдување на трошоците од ставот 2 
на овој член го пропишува Лекарската, Стоматолошка-
та, односно Фармацевтската комора, со општ акт на кој 
министерот за здравство дава согласност.“ 

 
Член 13 

По членот 155 се додава нов член 155-а, кој гласи: 
 

"Член 155-а 
Заради заштита и унапредување на стручноста и 

етичките должности и права, за подобрување на квали-
тетот на здравствената заштита, заштита  на интересите 
на својата професија, следење на односот на здравстве-
ните работници кон општеството и граѓаните, здрав-
ствените работници со средно, више и високо стручно 
образование од областа на медицината, стоматологија-
та и фармацијата се здружуваат во комора на здрав-
ствени работници со средно, више и високо стручно 
образование. 

Комората од ставот 1 на овој член има својство на 
правно лице. 

Комората од ставот 1 на овој член донесува статут, 
кодекс на професицоналните етички должности и пра-
ва, формира суд на честа и други помошни тела, води 
евиденција на здравствените работници со средно, ви-
ше и високо стручно образование од областа на меди-
цината, стоматологијата и фармацијата и донесува де-
ловник за начинот на работењето на Комората.“ 

 
Член 14 

Во насловот на Главата XIII по зборовите: “вонред-
ни услови“ се става запирка и се  додаваат зборовите: 
“кризни состојби“. 
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Член 15 
Во членот 167 по зборот “услови“ се додаваат збо-

ровите: “и кризни состојби“. 
 

Член 16 
Во членот 168 по зборот “услови“ се додаваат збо-

ровите: “и кризни состојби“. 
 

Член 17 
Во членот 169 по зборот “услови“ се додаваат збо-

ровите: “и кризни состојби“. 
 

Член 18 
Во членот 170 по зборот “услови“ се додаваат збо-

ровите: “и кризни состојби“, зборовите: “цивилната за-
штита“ се заменуваат со зборовите: “Центарот за упра-
вување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасува-
ње“, а зборот “општествени“ се заменува со зборот 
“државни“. 

 
Член 19 

Во членот 171 по зборот „услови“ се додаваат збо-
ровите: “и кризни состојби“. 

 
Член 20 

Во членот 182 став 1 точка12-а зборовите: “кој не е 
вработен во здравствена установа“ се бришат, а  зборо-
вите: “(член 115-а)“ се заменуваат со зборовите: “спро-
тивно на членот 115-а од овој закон“. 

 
Член 21 

Во членот 200-к ставот  4 се менува и гласи: 
"Под закуп не можат да се издаваат организациони 

единици во јавните здравствени установи што вршат: 
1) итна медицинска помош  и домашно лекување; 
2) итна стоматолошка помош организирана за рабо-

та во трета смена со три стоматолошки тима (доктор на 
стоматологија и здравствен работник со средно, више 
или високо стручно образование во траење од три го-
дини од областа на медицината, односно стоматологи-
јата), за повеќе од 70.000 население на подрачјето на 
јавната здравствена установа; 

3) превентивна здравствена заштита за предучи-
лишни и училишни деца организирана со по еден ме-
дицински тим (доктор на медицина и здравствен работ-
ник со средно, више или високо стручно образование 
во траење од три години од областа на медицината), на 
секои 2.000 предучилишни деца, односно 3.000 учи-
лишни деца до 18 годишна возраст на подрачјето на 
јавната здравствена установа, но најмногу еден меди-
цински тим ако вкупниот број на деца е помал од 
2.000; 

4) поливалентна патронажа организирана со еден 
здравствен работник со средно, више или високо 
стручно образование во траење од три години од обла-
ста на медицината на секои 5.000 до 6.000 жители на 
подрачјето на јавната здравствена установа; 

5) стоматолошка заштита на деца до 18 годишна во-
зраст организирана со еден стоматалошки тим (специ-
јалист по детска и превентивна стоматологија, односно 
доктор на стоматологија ако во јавната здравствена 
установа нема специјалист и здравствен работник со 
средно, више или високо стручно образование во трае-
ње од три години од областа на медицината, односно 
стоматологијата), за секои 3.000 деца на подрачјето на 
јавната здравствена установа и 

6) медицина на труд организирана во служби кои  
обезбедуваат средства за работа од здравствените услу-
ги кои работодавачите се должни да ги обезбедуваат за 
своите работници во согласност со прописите за за-
штита при работа, за повеќе од 10.000 вработени на по-
драчјето на јавната здравствена установа." 

Член 22 
Во членот 45 ставот 1 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за здравствената заштита 
("Службен весник на Република Македонија" број 
10/2004) се менува и гласи: 

"Здравствените работници со високо образование 
кои запишале студии од областа на медицината, однос-
но стоматологијата до денот на влегувањето во сила на 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
здравствената заштита (" Службен весник на Републи-
ка Македонија" број 10/2004) и стручниот испит ќе го 
положат најдоцна до 31 декември 2010 година, ќе се 
смета дека имаат лиценца за работа, а рокот на важно-
ста на лиценцата за работа започнува да тече од денот 
на положувањето на стручниот испит." 

 
Член 23 

Основачките права над постојните јавни здравстве-
ни установи основани од Собранието на Република 
Македонија до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон ги презема Владата на Република Македонија од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Одлука за статусни промени (припојување, спојува-
ње и поделба) на установите од ставот 1 на овој член 
Владата на Република Македонија донесува согласно 
со потребите на населението од здравствена заштита и 
условите по однос на просторот, опремата и кадрите  
утврдени со овој закон. 

Со денот на влегувањето во сила на одлуката на 
Владата на Република Македонија од ставот 2 на овој 
член престануваат да важат основачките акти на јавни-
те здравствени установи основани од Собранието на 
Република Македонија. 

 
Член 24 

Овој закон влегува во сила осмиот  ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

___________ 
  

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR MBROJTJE SHËNDETËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë”, numër 38/91, 46/93, 55/95, 
10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 dhe 5/2007), në 
nenin 91 në paragrafin 2 pas fjalës “të themelojë” shtohen 
fjalët: “dhe të pushojë me vendim”. 

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3 si vijon: 
“Vendimin për ndryshime statusore (bashkëngjitje, 

bashkim dhe ndarje) të institucioneve nga paragrafi 2 i këtij 
neni, Qeveria e Republikës së Maqedonisë e miraton në 
pajtim me nevojat e popullatës nga mbrojtja shëndetësore 
dhe kushtet lidhur me hapësirën, pajisjen dhe kuadrot të 
përcaktuara me këtë ligj.” 

 
Neni 2 

Në nenin 93 pas paragrafit 2, shtohet paragraf i ri 3 si 
vijon: 

“Leja për punë institucionit shëndetësor do të hiqet për 
një periudhë prej gjashtë muajsh edhe në rastin nëse i 
mundësohet punëtorit shëndetësor që të ofrojë shërbime 
shëndetësore si veprimtari plotësuese në kundërshtim me 
nenin 115-a të këtij ligji.” 

 
Neni 3 

Në nenin 95 paragrafi 1 pika 12), pas fjalës “klinikë” 
shtohet fjala “universitare”. 

 
Neni 4 

Nëntitulli para nenit 108 “12) Klinika” ndryshohet si 
vijon “12) Klinika universitare”. 
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Neni 5 
Në nenin 108 paragrafin 1 dhe 2 fjala “Klinika” 

zëvendësohet me fjalët “Klinika universitare”. 
Në paragrafin 3 fjala “Klinika” zëvendësohet me fjalët: 

“Klinika universitare”, ndërsa fjalët: “punëtorë me shkallën 
VIII të përgatitjes profesionale” zëvendësohen me fjalët: 
“doktorë të shkencave”. 

Pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafë të rinj 4 dhe 5 si 
vijojnë: 

“Klinika universitare mund të kryejë veprimtari edhe 
nëse mësimdhënësit nga paragrafi 3 i këtij neni, që kanë 
themeluar marrëdhënie pune me orar të shkurtuar të punës 
në Fakultetin e Mjekësisë përkatësisht të Stomatologjisë 
kanë themeluar marrëdhënie pune me orar të shkurtuar të 
punës deri në orarin e plotë të punës edhe në klinikën 
universitare përkatësisht në Qendrën Klinike Universitare. 

Kushtet sipas të cilave kryhet ndarja e orarit të punës 
dhe arrihet orari i plotë i punës i përcaktuar me ligj, 
përcaktohen në pajtim me marrëveshjen për ndarjen e 
orarit të punës që lidhet ndërmjet Klinikës Universitare, 
përkatësisht Qendrës Klinike Universitare dhe Fakultetit të 
Mjekësisë përkatësisht të Stomatologjisë.” 

 
Neni 6 

Pas nenit 109 shtohet neni i ri 109-a si vijon: 
 

“Neni 109-a 
Klinika Universitare përkatësisht Qendra Klinike 

Universitare, edhe veprimtarinë shkencore hulumtuese e 
kryejnë në mënyrën me të cilën sigurohet tërësia 
funksionale e veprimtarisë shëndetësore, arsimore dhe 
shkencore hulumtuese dhe në pajtim me nevojat e 
Fakultetit të Mjekësisë përkatësisht të Stomatologjisë për 
zbatimin e programeve studimore. 

Marrëdhëniet e ndërsjella në kryerjen e veprimtarive 
nga paragrafi 1 i këtij neni, Klinika Universitare 
përkatësisht Qendra Klinike Universitare dhe Fakulteti i 
Mjekësisë përkatësisht i Stomatologjisë, i rregullojnë me 
marrëveshje.” 

 
Neni 7 

Në nenin 113 fjalët: “dhe llojit dhe mënyrës së 
shfrytëzimit të veshjes së punës dhe mbrojtëse të 
punëtorëve shëndetësorë dhe të tjerë” fshihen. 

 
Neni 8 

Pas nenit 113 shtohet neni i ri 113-a si vijon: 
 

“Neni 113-a 
Llojin dhe mënyrën e shfrytëzimit të veshjes së punës 

të punëtorëve shëndetësorë dhe të tjerë në institucionet 
shëndetësore i përcakton ministri i Shëndetësisë.” 

 
Neni 9 

Pas nenit 114 shtohet neni i ri 114-a si vijon: 
 

“Neni 114-a 
“Institucionet shëndetësore e kryejnë veprimtarinë 

shëndetësore për të cilën kanë leje për punë në mënyrën që 
e përcakton ministri i Shëndetësisë.” 

 
Neni 10 

Në nenin 137 paragrafi 2 pas fjalës “shkencave”, 
shtohen fjalët: “ose arsimin sipëror – logoped i diplomuar, 
ose arsimin sipëror-specialist i biokimisë mjekësore,”. 

 
Neni 11 

Në nenin 153-x paragrafi 2 në pikën 6-a) fjalët: “në 
institucion tjetër shëndetësor” zëvendësohen me fjalët: “në 
kundërshtim me nenin 115-a të këtij ligji”. 

 
Neni 12 

Neni 153-ll ndryshon si vijon: 

“Shpenzimet për lëshimin, vazhdimin dhe përtëritjen e 
licencave janë në llogari të parashtruesit të kërkesës. 

Kritere themelore për përcaktimin e shpenzimeve janë 
shpenzimet reale administrative dhe materiale, për 
zbatimin e procedurës për lëshimin, vazhdimin dhe 
përtëritjen e licencave. 

Mënyrën e përcaktimit të shpenzimeve nga paragrafi 2 
i këtij neni e përcakton Oda e Mjekëve, Stomatologëve, 
përkatësisht e Farmacistëve me akt të përgjithshëm për të 
cilin ministri i Shëndetësisë jep pëlqim.” 

 
Neni 13 

Pas nenin 155 shtohet neni 155-a si vijon: 
 

“Neni 155-a 
Me qëllim të mbrojtjes dhe përparimit të 

profesionalizmit dhe obligimeve dhe të drejtave etike, 
përmirësimit të kualitetit të mbrojtjes shëndetësore, 
mbrojtjes së interesave të profesionit të vet, përcjelljes së 
marrëdhënieve të punëtorëve shëndetësorë ndaj shoqërisë 
dhe qytetarëve, punëtorët shëndetësorë me arsimim të 
mesëm, të lartë dhe sipëror nga sfera e mjekësisë, 
stomatologjisë dhe farmaceutikës, bashkohen në odën e 
punëtorëve shëndetësorë me arsimim profesional të 
mesëm, të lartë dhe sipëror. 

Oda nga paragrafi 1 i këtij neni e ka cilësinë e personit 
juridik. 

Oda nga paragrafi 1 i këtij neni miraton statut, kodeks 
të obligimeve dhe të drejtave etike profesionale, formon 
gjykatën e nderit dhe trupa të tjerë ndihmës, mban 
evidencën e punëtorëve shëndetësorë me arsimim 
profesional të mesëm, të lartë dhe sipëror nga sfera e 
mjekësisë, stomatologjisë dhe farmaceutikës dhe miraton 
rregullore për mënyrën e punës së Odës.” 

 
Neni 14 

Në titullin e Kreut XIII pas fjalëve: “kushte të 
jashtëzakonshme” vihet presje dhe shtohen fjalët: “gjendje 
krizash”. 

 
Neni 15 

Në nenin 167 pas fjalës “kushte” shtohen fjalët: “dhe 
gjendje krizash”. 

 
Neni 16 

Në nenin 168 pas fjalës “kushte” shtohen fjalët: “dhe 
gjendje krizash”. 

 
Neni 17 

Në nenin 169 pas fjalës “kushte” shtohen fjalët: “dhe 
gjendje krizash”. 

 
Neni 18 

Në nenin 170 pas fjalës “kushte” shtohen fjalët: “dhe 
gjendje krizash”, fjalët: “mbrojtjes civile” zëvendësohen 
me fjalët: “Qendrës për menaxhim me kriza dhe Drejtorisë 
për mbrojtje dhe shpëtim”, ndërsa fjala “shoqërore” 
zëvendësohet me fjalën “shtetërore”. 

 
Neni 19 

Në nenin 171 pas fjalës “kushte” shtohen fjalët: “dhe 
gjendje krizash”. 

 
Neni 20 

Në nenin 182 paragrafi 1 në pikën 12-a fjalët: “që nuk 
është i punësuar në institucion shëndetësor” fshihen, ndërsa 
fjalët: “(neni 115-a)” zëvendësohen me fjalët: “në 
kundërshtim me nenin 115-a të këtij ligji”. 

 
Neni 21 

Në nenin 200-k paragrafi 4 ndryshon si vijon: 
“Me qira nuk mund të jepen njësitë organizative në 

institucionet publike shëndetësore që kryejnë: 
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1) ndihmë urgjente mjekësore dhe mjekim shtëpiak; 
2) ndihmë urgjente stomatologjike të organizuar për 

punë në ndërrimin e tretë me tri ekipe stomatologjike 
(doktor të stomatologjisë dhe punëtor shëndetësor me 
arsimim profesional të mesëm, të lartë ose sipëror me 
kohëzgjatje prej tre vjetësh nga sfera e mjekësisë 
përkatësisht e stomatologjisë) për më shumë se 70 000 
banorë në rajonin e institucionit publik shëndetësor; 

3) mbrojtje shëndetësore preventive për fëmijë 
parashkollorë dhe shkollorë, të organizuar me nga një ekip 
mjekësor (doktor të mjekësisë dhe punëtor shëndetësor me 
arsimim profesional të mesëm, të lartë dhe sipëror në 
kohëzgjatje prej tri vjetësh nga sfera e mjekësisë) për çdo 2 
000 fëmijë parashkollorë, përkatësisht 3 000 fëmijë shkollorë 
deri në moshën 18 vjeçare në rajonin e institucionit publik 
shëndetësor, por më së shumti një ekip mjekësor nëse numri i 
përgjithshëm i fëmijëve është më i vogël se 2 000; 

4) patronazh polivalent të organizuar me një punëtor 
shëndetësor me arsimim profesional të mesëm, të lartë ose 
sipëror në kohëzgjatje prej tri vjetësh nga sfera e mjekësisë 
për çdo 5 000 deri në 6 000 banorë të rajonit të institucionit 
publik shëndetësor; 

5) mbrojtje stomatologjike të fëmijëve deri në moshën 
18 vjeçare, të organizuar me një ekip stomatologjik 
(specialist të stomatologjisë së fëmijëve dhe preventive, 
përkatësisht doktor të stomatologjisë, nëse në institucionin 
publik shëndetësor nuk ka specialist dhe punëtor 
shëndetësor me arsimim profesional të mesëm, të lartë ose 
sipëror në kohëzgjatje prej tri vjetësh nga sfera e 
mjekësisë, përkatësisht stomatologjisë) për çdo 3 000 
fëmijë në rajonin e institucionit publik shëndetësor, dhe 

6) mjekësi të punës së organizuar në shërbime që 
sigurojnë mjete për punë nga shërbimet shëndetësore që 
punëdhënësit janë të obliguar t’i sigurojnë për punëtorët e 
vet në pajtim me dispozitat për mbrojtje në punë, për më 
shumë se 10 000 të punësuar në rajonin e institucionit 
shëndetësor publik.” 

 
Neni 22 

Në neni 45 paragrafi 1 të Ligjit për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 10/2004) 
ndryshohet si vijon: 

“Punëtorët shëndetësorë me arsimim të lartë janë 
regjistruar në studime nga sfera e mjekësisë përkatësisht 
stomatologjisë deri në ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje 
shëndetësore (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë”, numër 10/2004) dhe provimin profesional do 
ta japin më së voni deri më 31 dhjetor 2010, do të 
konsiderohet se kanë licencë për punë, ndërsa afati i 
vlefshmërisë së licencës për punë fillon të rrjedhë nga dita 
e dhënies së provimit profesional.” 

 
Neni 23 

Të drejtat e themelimit ndaj institucioneve ekzistuese 
publike shëndetësore të themeluara nga Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë deri në ditën e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji i merr Qeveria e Republikës së Maqedonisë nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Vendimin për ndryshime statusore (bashkëngjitje, 
bashkim dhe ndarje) të institucioneve nga paragrafi 1 i këtij 
neni, Qeveria e Republikës së Maqedonisë e miraton në 
pajtim me nevojat e popullatës për mbrojtje shëndetësore 
dhe kushtet lidhur me hapësirën, pajisjen dhe kuadrot, të 
përcaktuara me këtë ligj. 

Me ditën e hyrjes në fuqi të vendimit të Qeverisë të 
Republikës së Maqedonisë nga paragrafi 2 i këtij neni, 
shfuqizohen aktet e themelimit të institucioneve publike 
shëndetësore të themeluara nga Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë. 

 
Neni 24 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

1408. 
Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Републи-

ка Македонија, Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 јуни 2008 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕ-
НИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се  верифицира мандатот на пратениците: 
1. Емилијан Станковиќ, 
2. Стојче Крстевски и 
3. Хисен Џемаили. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2478/1                               Претседател 
26 јуни 2008 година            на Собранието на Република 

   Скопје                               Македонија, 
    Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
1409. 

Врз основа на член 20 став 2 од Деловникот на Со-
бранието на Република Македонија, Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 
2008 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ  НА ПОТПРЕТСЕ-
ДАТЕЛИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Собранието на Република Македонија има двајца 

потпретседатели. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2479/1                               Претседател 
26 јуни 2008 година            на Собранието на Република 

   Скопје                                   Македонија, 
                   Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
1410. 

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 115 ставови 1 и 3 од Деловни-
кот на Собранието на Република Македонија, Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
26 јуни 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА  ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ 
ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Собранието на Република Македонија (во ната-

мошниот текст: Собранието), се основаат постојани 
работни тела за разгледување на предлози за донесува-
ње на закони, нацрти на закони, предлози на закони и 
други општи акти што ги донесува Собранието, за сле-
дење на извршувањето на актите на Собранието, како и 
за проучување и претресување на други прашања од 
негова надлежност.  
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Претседателите, замениците на претседателите, 
членовите на работните тела и нивните заменици се из-
бираат од редот на пратениците во Собранието.  

Во работата на работните тела учествуваат  претсе-
дателот и членовите на работното тело, а во случај на 
нивна спреченост за присуство на седницата на коми-
сијата, определуваат нивен заменик од редот на заме-
ниците на членовите на комисијата. 

 
Член 2 

Како постојани работни тела на Собранието се ос-
новаат: 

1. Комисија за уставни прашања; 
2. Законодавно-правна комисија; 
3. Комисија за одбрана и безбедност; 
4. Комисија за политички систем и односи меѓу за-

едниците; 
5. Комисија за надворешна политика; 
6. Комисија за европски прашања; 
7. Комисија за прашања на изборите и именувањата; 
8. Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-

дите и правата на граѓанинот; 
9. Комисија за надзор над работата на Управата за 

безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за 
разузнавање; 

10. Комисија за надзор над спроведувањето на мер-
ките за следење на комуникациите од страна на Мини-
стерството за внатрешни работи и од Министерството 
за одбрана; 

11.  Комисија за финансирање и буџет; 
12.  Комисија за економски прашања; 
13  Комисија за земјоделство, шумарство и водосто-

панство; 
14. Комисија за транспорт, врски и екологија; 
15. Комисија за образование, наука и спорт; 
16. Комисија за култура; 
17. Комисија за здравство; 
18. Комисија за труд и социјална политика;    
19. Комисија за еднакви можности на жените и ма-

жите и 
20. Комисија за деловнички и мандатно-имунитет-

ни прашања. 
 

1. Комисија за уставни прашања 
 
Комисијата има претседател, 16 члена и нивни за-

меници. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- спроведување на Уставот; 
- предлози за изменување и дополнување на Уставот; 
- начелни прашања од уставен карактер во врска со 

донесувањето и извршувањето на законите и другите 
прописи и акти  и 

- други прашања од уставен карактер. 
 

2. Законодавно-правна комисија 
 
Комисијата има претседател, 12 члена и нивни за-

меници. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- усогласеност на законите и други акти со уставот 

и со правниот систем, како и нивната правно-техничка 
обработка; 

- барања за давање автентично толкување и изготву-
вање предлози на автентично толкување на законите; 

- утврдување на пречистен текст на законите и други-
те акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена; 

- давање исправки на грешки во објавениот текст на 
закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на 
усвоениот закон или друг акт на Собранието  и исправ-
ки на грешки на пречистен текст на законите и 

- други прашања што се однесуваат на законодавна-
та дејност и изградувањето на правниот систем во Ре-
публиката. 

 
3. Комисија за одбрана и безбедност 

 
Комисијата има претседател, 12 члена и нивни за-

меници. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- заштита на поредокот утврден со Уставот; 
- остварување на надзорот во доменот на одбраната 

и безбедноста; 
- одбрана на Републиката и цивилната заштита; 
- соработка со колективни системи на безбедност и 

одбрана во кои Републиката пристапила; 
- интеграцијата на Републиката во евроатлантските 

организации и односите на Републиката со тие органи-
зации; 

- заштита на животот, личната сигурност и имотот 
на граѓаните загарантирани со Уставот; 

- производство, промет, набавување, поседување и 
носење на оружје, делови за оружје и муниција; 

-  обезбедување на личности и објекти; 
-  државјанство; 
-  одржување на јавниот ред и мир; 
-  јавните собири и јавните приредби; 
- безбедноста  на  патниот, воздушниот,  железнич-

киот  и  езерскиот сообраќај; 
- заштита од природни непогоди и епидемии; 
- пријавување и одјавување на живеалиштето и пре-

стојувалиштето; 
- премин на државните граници и движење и пре-

стој во граничниот појас; 
- движење и престој на странците; 
- утврдување и решавање на граничните инциденти 

и други повреди на државните граници  и 
- други прашања што се однесуваат на одбраната и 

безбедноста. 
 

4. Комисија за политички систем и односи 
меѓу заедниците 

 
Комисијата има претседател, 12 члена и нивни за-

меници. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- функционирање на политичкиот систем; 
- менување на границите на Републиката; 
- државните симболи и нивната употреба; 
- судството, адвокатурата и јавното обвинителство; 
- амнестија и помилување; 
- слобода на движењето и слобода на изборот на 

живеалиштето; 
- матична евиденција и заштита на личните подато-

ци; 
- лични имиња, лични карти и патни исправи; 
- попис на населението; 
- системот на јавното информирање; 
- право на здружување на граѓаните и политичко 

организирање; 
- избирачко право и начин на избор на пратеници, 

претседателот на Република Македонија, членовите на 
советите и градоначалниците; 

- референдум; 
- локална самоуправа; 
- народниот правобранител; 
- Македонската православна црква како и Ислам-

ската верска заедница во Македонија, Католичката цр-
ква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската за-
едница и други верски заедници и религиозни групи; 

- одликувања, признанија и награди; 
- празниците на Република Македонија; 
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- организација на државната управа; 
- право на употреба на јазиците и писмата на заед-

ниците; 
- гарантирање на заштитата  на  етничкиот,  култур-

ниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците  и 
- други прашања што се однесуваат на политичкиот 

систем и односите меѓу заедниците. 
 

5. Комисија за надворешна политика 
 
Комисијата има претседател, 12 члена и нивни за-

меници. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- надворешната политика на Република Македонија  

и нејзините односи со другите држави и  меѓународни 
организации; 

- политиката со која се обезбедува грижата на Ре-
публиката за положбата и правата на припадниците на 
македонскиот народ во соседните земји и за иселени-
ците од Македонија, како и за културните, економски-
те и социјалните права на граѓаните  од Републиката во 
странство; 

- стапување или истапување од сојуз или заедници 
со други држави; 

- стапување во членство или истапување од членс-
тво на меѓународни организации; 

- потреба од започнување преговори за склучување 
на билатерални и мултилатерални меѓународни догово-
ри на Република Македонија, односно за платформите 
на овие преговори; 

- ратификација на меѓународни договори; 
- меѓународна регулатива од областа на човековите 

и граѓанските права, слободи и документи на меѓуна-
родни организации и асоцијации; 

- воспоставување на парламентарна соработка на 
Републиката со други држави и меѓународни организа-
ции; 

- воспоставување соработка со комисиите за надво-
решна политика на парламентите на другите држави; 

- иницијативи и предлози за дефинирање на страте-
гијата на надворешната политика на Република Маке-
донија и  

- други прашања што се однесуваат на надворешна-
та политика на Република Македонија. 

 
6. Комисија за европски прашања 

 
Комисијата има претседател, 12 члена и нивни 

заменици.  
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат на:  
- следење на спроведувањето на Националната ст-

ратегија за интеграција на Република Македонија во  
Европската унија и редовно го известува Собранието 
за нејзиното спроведување; 

- следење на исполнување на обврските кои произ-
легуваат од договорите меѓу  Република Македонија и 
Европската унија и остварување на програмите и дру-
гите акти на институциите на Европската унија, вклу-
чувајќи ги и програмите за финансиска помош; 

- следење и поттикнување на процесот на усогласу-
вање на законодавството на Република Македонија со 
законодавството на Европската унија, како и предлага  
мерки за унапредување на постапките за усогласување, 
дава мислења и предлози за активностите на другите 
работни тела на Собранието и го насочува нивното 
внимание на прашања сврзани со приемот на Републи-
ка Македонија во членство  во Европската унија; 

- следење на активностите на Владата и органите на 
државната управа во врска со приемот на  Република 
Македонија во членство во Европската унија и во врска 
со нив дава мислења и препораки; 

- анализирање на последиците од пристапување на 
Република Македонија во членство во Европската уни-
ја и подготвува извештаи во врска со истите; 

-  редовно информирање на Собранието за сите пра-
шања сврзани со европската интеграција, вклучително 
и преку собирање информации, литература и други до-
кументи поврзани со Европската унија; 

- предлагање и остварување на активности насоче-
ни кон информирање на јавноста за процесите на ев-
ропската интеграција; 

- соработката со соодветните комисии на другите 
земји и  

- разгледува други прашања во врска со европската 
интеграција и приемот на Република Македонија  во 
членство во Европската унија. 

 
7. Комисија за прашања на изборите 

и именувањата 
 
Комисијата има претседател, 12 члена и нивни за-

меници. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- поднесување предлози за избор и именување, од-

носно разрешување на функционери кои ги избира, од-
носно именува Собранието, ако со закон, Деловникот 
или друг акт на Собранието е определено ваков пред-
лог  да поднесува комисијата; 

- поднесување предлози за избори и именување, од-
носно разрешување на функционери кои ги избира, од-
носно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Де-
ловникот или друг акт на Собранието не е определено 
ваков предлог да поднесува друг орган; 

- предлагање состав на постојаните и повремени ра-
ботни тела на Собранието; 

- предлагање состав на постојаните делегации на 
Собранието во меѓународните парламентарни собрани-
ја и на пратеничките групи на Собранието за соработка 
со други парламенти; 

- предлагање  членови  на  управни органи и други 
тела во јавните претпријатија, организациите и инсти-
туциите кои ги избира, односно именува Собранието 
ако со Уставот, закон или друг акт не е определено ва-
ков предлог да поднесува друг орган; 

- предлагање  членови  на  редакцискиот одбор  на  
гласилото на Собранието; 

- предлагање именување и разрешување претставници 
на Републиката во органите на управувањето и членови 
на конкурсни комисии за избор на индивидуални 
работоводни органи кои се во надлежност на Собранието; 

- предлагање состав на одбори и други тела на Со-
бранието за организирање и спроведување прослави на 
одделни историски настани од значење за Републиката 
и на други настани чие одбележување е потребно, како 
и за доделување на републички награди; 

- давање мислење по предлозите за избор, односно 
именување носители на јавни функции кои ги избира, 
односно ги именува Собранието, а кои се предложени 
од други органи; 

- разгледување предлози на прописи за платите и за 
други примања на пратениците и функционерите кои 
ги избира или именува Собранието, како и на пратени-
ците и функционерите на кои им престанала функција-
та и во рамките на законските овластувања донесува 
поблиски прописи за нивно извршување; 

- донесување акти за кои е овластена од Собранието; 
- донесување поединечни решенија за платите и за 

други примања на пратениците и функционерите кои  
ги избира или именува Собранието; 

- донесување акт за одбивање 5% од платата за се-
кој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати от-
суствувал од седница на Собранието, односно од сед-
ница на работното тело, а за тоа не го известил претсе-
дателот на Собранието, односно на работното тело; 
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- ја определува висината на надоместокот на трошо-
ците за учество во работата на работните тела од редот 
на научните и стручните институции и асоцијации; 

- определување во согласност со прописите, виси-
ната на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на 
надоместокот за годишен одмор, на селидбените и дру-
ги трошоци; 

- одлучување по жалби против решенија на гене-
ралниот секретар на Собранието, доколку со закон или  
друг акт поинаку не е определено; 

- давање исправки на акти што ги донесува и обја-
вува комисијата во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”  и 

- други прашања што се однесуваат на изборите и 
именувањата. 

 
8. Постојана анкетна комисија за заштита на 

слободите и правата на граѓанинот 
 
Комисијата има претседател, осум члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- начелни прашања, предлози и мислења во врска со 

остварувањето на одредбите на Уставот, закони и дру-
ги прописи и акти од значење за остварување и зашти-
тата на слободите и правата на граѓанинот; 

-  укажување на потребата од донесување на закони 
и други прописи и акти заради поцелосна заштита на 
слободите и правата на граѓанинот; 

- следење, разгледување  и анализирање на оствару-
вањето на ратифицираните меѓународни акти кои ја 
регулираат заштитата на слободите и правата на граѓа-
нинот; 

- разгледување на дописите на граѓаните и зазема-
ње  ставови по истите; 

- соработува со научни и стручни организации од 
областа на заштитата на слободите и правата на граѓа-
нинот; 

- соработување со соодветни странски и меѓународ-
ни тела од областа на заштитата на слободите и права-
та на граѓанинот   и 

- други прашања што се однесуваат на заштитата на 
слободите и правата на граѓанинот. 

Комисијата не може да врши истражни или други 
судски функции. 

Наодите на комисијата се основа за поведување по-
стапка за утврдување на одговорност на носителите на 
јавните функции. 

 
 

9. Комисија за надзор над работата на Управата за 
безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата 

за разузнавање 
 
Комисијата има претседател, осум члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- почитување на правата и слободите, утврдени со 

Уставот и закони од страна на Управата за безбедност 
и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на 
граѓаните, претпријатијата и други правни лица; 

- законитоста во спроведување на овластувањата на 
Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенци-
јата за разузнавање од аспект на пречекорување на ов-
ластувањата, преземање неовластени постапки, злоупо-
треба и други негативности во работењето, спротивно 
на нивните права утврдени со закон; 

- методите и средствата што ги користат Управата 
за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за 
разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето 
на правата на граѓанинот и други субјекти; 

- материјалната, кадровската и техничката опреме-
ност на Управата за безбедност и контраразузнавање и 
Агенцијата за разузнавање и 

- други  прашања што се однесуваат на Управата за 
безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за 
разузнавање. 

 
10. Комисија за надзор над спроведувањето на мер-
ките за следење на комуникациите од страна на Ми-
нистерството за внатрешни работи и од Министерс-

твото за одбрана 
 
Комисијата има претседател, четири члена, заменик 

претседател и четири  заменици на членови. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат на: 
- вршењето на надзорот над спроведувањето на 

мерките за следење на комуникациите од страна на 
Министерството за внатрешни работи и на Министерс-
твото за одбрана; 

- законитоста во спроведување на мерките за следе-
ње на комуникациите од страна на Министерството за 
внатрешни работи и Министерството за одбрана од ас-
пект на нивна усогласеност со Законот за следење на 
комуникациите и 

- други прашања  што  се однесуваат на Министерс-
твото за внатрешни работи и Министерството за одбра-
на во врска со мерките за следењето на комуникациите. 

Комисијата поднесува годишен извештај до Собра-
нието на Република Македонија во рок од два месеца по 
завршувањето на тековната година, за извршениот над-
зор над законитоста на спроведувањето на мерките за 
следење на комуникациите од страна на Министерство-
то за внатрешни работи и Министерството за одбрана. 

 
11. Комисија за финансирање и буџет 

 
Комисијата има претседател, 12 члена и нивни за-

меници. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- системот на финансирање; 
- Буџетот на Републиката; 
- даноците, таксите, придонесите и други јавни да-

вачки на граѓаните и правни лица; 
- царинскиот систем; 
- монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот 

систем; 
- платниот промет и ревизијата; 
- заемите и кредитите; 
- јавните набавки; 
- системот на осигурување; 
- сопственоста и други имотно-правни односи; 
- стоковните резерви; 
- игрите на среќа   и 
- други прашања што се однесуваат на финансира-

њето. 
 

12. Комисија за економски прашања 
 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- производство и трговија; 
- минерални суровини и енергетика; 
- туризам, угостителство и занаетчиство; 
- надворешно-трговско работење; 
- странски вложувања; 
- сопственичка трансформација; 
- мерки против монополска положба и монополско 

однесување на пазарот; 
- заштита на потрошувачите; 
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- јавни претпријатија; 
- концесии; 
- побрз развој на стопански недоволно развиените 

подрачја; 
- статистика   и 
- други прашања што се однесуваат на економскиот 

систем. 
 

13. Комисија за земјоделство, шумарство 
и водостопанство 

 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- земјоделското земјиште, пасиштата и други при-

родни богатства и природни сили; 
- арондацијата, комасацијата и мелиорацијата; 
- сточарството, полјоделството, овоштарството и  

лозарството; 
- ловот и риболовот; 
- животинскиот и растителниот свет; 
- ветеринарно здравство и заштита на растенијата; 
- премерот и катастарот на земјиштето; 
- употребата и користењето на водите и одобрува-

њето на режимот на водите; 
- хидромелиоративните системи и хидрометеороло-

шките работи   и 
- други прашања што се однесуваат на земјоделс-

твото, шумарството и водостопанството. 
 
14. Комисија за транспорт, врски и екологија 
 
Комисијата има претседател, десет члена и  нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воз-

душниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и 
радиосообраќајот; 

- жичарите и ски-лифтовите; 
- системите на телекомуникации и радиодифузниот 

систем; 
- изградбата  на  инвестиционите објекти во областа 

на траспортот и телекомуникациите; 
- просторното и урбанистичкото планирање; 
- уредувањето на градежното земјиште; 
- станбеното и комуналното стопанисување; 
- заштитата и унапредувањето на животната  среди-

на, природата, воздухот, земјата и водите од загадува-
ње; 

- обезбедување услови за здрава животна средина; 
- спречување на штетната бучава; 
- заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни 

дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните 
мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енерги-
ја  и 

- други прашања што се однесуваат на транспортот, 
врските, урбанизмот и екологијата. 

 
15. Комисија за образование, наука и спорт 

 
Комисијата има претседател, 12 члена и нивни за-

меници. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- системот и организацијата на предучилишното 

воспитување и образование, основното, средното и 
високото образование; 

- правото на настава на јазиците на заедниците во 
областа на воспитувањето и образованието; 

-  системот и организацијата на научно-истражувач-
ката дејност; 

- создавање, примена и вреднување на пронајдоци-
те, патентите и други инвентивни активности што про-
излегуваат од научното, уметничкото или друг вид ин-
телектуално творештво; 

-  информатиката, научниот и технолошкиот развој 
и техничката култура; 

- организација, развој и функционирање на инфор-
мациониот систем во Републиката; 

-  образованието на младите, ученичкиот и студент-
скиот стандард; 

- поттикнување на интелектуалното, културното и  
научното творештво на младите; 

- едукација за превентивна заштита на младите од 
болестите на зависност и од СИДА; 

- развој и унапредување на физичката култура; 
- развојот на врвниот спорт   и 
- други прашања што се однесуваат на образование-

то, науката, младите и спортот. 
 

16. Комисија за култура 
 

Комисијата има претседател, десет члена и нивни 
заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-
суваат за: 

- организацијата, развојот и унапредувањето на кул-
турата; 

- заштита на природното и културното наследство 
во Република Македонија; 

- збогатување на историското и уметничкото тво-
рештво; 

- афирмирање и заштита на врвни културни вредно-
сти; 

- афирмација и заштита на авторството и авторско-
то право; 

- дејности   за  заштита  и  користење на движно и 
недвижно културно богатство; 

- издавачка дејност и библиотекарство; 
- споменично одбележување и заштита на спомени-

ците на културата; 
- употреба и заштита на македонскиот јазик; 
- информирање, културни  и  други дејности заради 

изразување на идентитетот и особеностите на заедни-
ците; 

- определување годишнини на настани и личности 
од посебно значење за државно-правниот развој на Ре-
публиката, афирмација на историското и културното 
наследство и негување на општо цивилизациските 
вредности; 

- начинот и формите на одбележување на значајни 
настани и личности;           

- активностите на посебни одбори формирани за 
одделни одбележувања  и 

- други прашања што се однесуваат на културата и 
одбележувањето годишнини на значајни настани и 
личности. 

 
17. Комисија за здравство 

 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
-  здравствената заштита на населението; 
-  здравственото осигурување; 
-  заштитата на населението од заразни болести, од 

штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и 
бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето 
и животните производи; 

-  заштитата од болестите на зависност и од СИДА; 
-  хигиенскоепидемиолошката состојба; 
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- производството, прометот и снабдувањето со ле-
кови, помошните лековити средства и медицинските 
помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и ма-
теријали, отрови и опојни дроги; 

-  санитарниот и здравствениот надзор   и 
- други прашања што се однесуваат на здравството. 
 

18. Комисија за труд и социјална политика 
 
Комисијата има претседател, 12 члена и нивни за-

меници. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- работните односи и за заштитата на работниците 

на работа; 
- правото на штрајк; 
- вработување и права во случај на невработеност; 
- заштита на жената на работа и заштита на мај-

чинството; 
- платите и животниот стандард; 
- социјалната политика и социјалната сигурност на 

граѓаните; 
- системот, организацијата, развојот и унапредува-

њето на социјалната заштита и заштитата на децата; 
- популационата политика, бракот и семејството; 
- системот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање; 
- боречко-инвалидската  заштита  и  заштитата на 

воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за 
идеите на самобитноста на македонскиот народ и него-
вата државност и 

- други прашања што се однесуваат на трудот и 
социјалната политика. 

 
19.  Комисија за еднакви можности на жените  

и мажите 
 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 

на: 
- разгледување на предлозите на закони и другите 

прописи што ги донесува Собранието од областа на 
трудот и социјалната политика, образованието и здрав-
ството, семејството и грижата за децата, како и други 
предлози на закони и други прописи од аспект на вклу-
ченоста на родовиот концепт во нив; 

- разгледување на предлогот на Националниот план 
за акција за еднакви можности на жените и мажите; 

- следење на усвојувањето и примената на основни-
те и посебните мерки за воспоставување на еднакви 
можности на жените и мажите во сите области од јав-
ниот и приватниот сектор преку доставени извештаи од 
Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу 
половите при Министерството за труд и социјална 
политика; 

- следење на системот на мерки за отстранување на 
нееднаквиот третман на жените и мажите преку доста-
вени извештаи од Одделението за унапредување на 
рамноправноста меѓу половите при Министерството за 
труд и социјална политика; 

- иницира донесување и изменување  на закони и 
други прописи од областа на еднаквите можности на 
жените и мажите; 

- поттикнување на соработката меѓу надлежните 
органи за прашања кои се однесуваат на еднаквите 
можности на жените и мажите; 

- редовно информирање на Собранието за сите пра-
шања сврзани со еднаквите можности на жените и ма-
жите; 

- соработката со соодветните комисии на другите 
земји  и 

- разгледува други прашања што се однесуваат на 
еднаквите можности на жените и мажите. 

 
20. Комисија за деловнички и  мандатно- 

имунитетни прашања 
 
Комисијата има претседател, осум члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- спроведување на Деловникот на Собранието и на 

деловниците на работните тела и дава мислење за раз-
решување на спорни прашања; 

- иницијативи за  изменување  на  Деловникот  на  
Собранието и деловниците на работните тела; 

- предлагање на донесување, односно изменување и 
дополнување на Деловникот на Собранието; 

- извештаите на Државната изборна комисија за 
пратеници од листата на кандидати кои станале прате-
ници за остатокот од мандатот; 

- основите за престанок и одземање на мандатот на 
пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај; 

- имунитетот на пратениците и 
-  други прашања во врска со Деловникот и мандат-

но-имунитетните права. 
 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за основање на постојани 
работни тела на Собранието на Република Македонија  
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
97/2006, 10/2007 и 152/2007). 

 
Член 4 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2480/1                             Претседател 

26 јуни 2008 година            на Собранието на Република 
          Скопје                              Македонија, 
                                  Трајко Вељаноски, с.р. 

____________ 
1411. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 227 од Деловникот на Собра-
нието на Република Македонија, Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 
2008 година,  донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ ДЕЛЕГАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ И 
ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕЃУ-
НАРОДНАТА СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање делегации, пратенички 

групи и други облици на остварување на меѓународна-
та соработка на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
85/2002, 97/2006 и 117/2006), во новиот член 7-б по 
зборот “шеф” сврзникот “и” се заменува со запирка, а 
по зборот “членови” се додаваат зборовите: 

“-и тројца заменици членови на Делегацијата”. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-2481/1                             Претседател 
26 јуни 2008 година           на Собранието на Република 

   Скопје                              Македонија, 
   Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
1412. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Републи-
ка Македонија, Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 јуни 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА  БУЏЕТСКИ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Собранието на Република Македонија се основа 
Буџетски совет на Собранието на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Буџетскиот совет). 

Буџетскиот совет има претседател, заменик претсе-
дател и 9 членови од редот на пратениците на Собрани-
ето на Република Македонија, во зависност од бројот 
на пратеничките групи и од бројот на пратениците во 
пратеничките групи.  

Претседател на Советот е еден од потпредседатели-
те на Собранието на Република Македонија, а заменик 
претседател е претседателот на Комисијата за финан-
сирање и буџет.  

Составот на Буџетскиот совет на Собранието на Ре-
публика Македонија го утврдува Собранието со одлука. 

 
Член 2 

Буџетскиот совет  ги има следниве надлежности: 
- утврдува стратешки приоритети на Собранието на 

Република Македонија за наредната година и нивно 
вклучување во Буџетот на Република Македонија  со 
предлагање на посебни програми и потпрограми; 

- дава упатства и насоки за подготвување на пред-
логот на буџетските барања и потребите за работа на 
Собранието; 

- се грижи и врши усогласување на предлогот на 
буџетските барања и потреби на Собранието, согласно 
со максималните износи на одобрени средства утврде-
ни со одлука на Владата на Република Македонија; 

- го следи извршувањето на расходите во Буџетот 
на Собранието на Република Македонија и предлага 
прераспределба на средствата во рамките на одобрени-
те средства со Буџетот на Република Македонија; 

- донесува деловник за својата работа и 
- врши и други работи утврдени со закон. 
Буџетскиот совет покрај надлежностите утврдени 

во ставот 1 на овој член утврдува и стратешки 
приоритети на Собранието на Република Македонија 
најмалку за наредните три години. 

 
Член 3 

Буџетскиот совет  во постапката на изготвување на 
Буџетот на Република Македонија, врши постојани 
консултации и усогласувања со Министерството за фи-
нансии и со Владата на Република Македонија, во вр-
ска со финансиската проекција на потребни средства 
на Собранието и се грижи за финансиските потреби на 
Собранието.  

 
Член 4 

Буџетскиот совет работи на седници, кои ги свику-
ва и со нив претседава претседателот на Советот. Во 
случај на спреченост на претседателот на Советот,  
седниците на Советот ги свикува заменикот на претсе-
дателот. 

На седниците на Буџетскиот совет, без право на од-
лучување, присуствуваат генералниот секретар на Со-
бранието на Република Македонија и раководителот на 
Секторот за финансиско-материјално работење на 
Службата на Собранието на Република Македонија, 
или лице од Секторот кое тој ќе го определи. 

 
Член 5 

Буџетскиот совет зазема ставови со мнозинство гла-
сови од присутните членови, а најмалку со една трети-
на од вкупниот број членови.  

  
Член 6 

Стручно-административните работи за Буџетскиот 
совет ги врши Службата на Собранието на Република 
Македонија. 

 
Член 7 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2482/1                             Претседател 

26 јуни 2008 година            на Собранието на Република 
          Скопје                              Македонија, 
                                 Трајко Вељаноски, с.р. 

____________ 
 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1413. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Гидеон Лео Сандел од Скопје, државјанин на 

Израел; 
2. Љупчо Мирослав Пекиќ од Скопје; 
3. Зоран Неделко Неделковски од Скопје; 
4. Зоранчо Добре Ташев од Штип; 
5. Киро Младен Буровски од Свети Николе. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 
1. Јаким Борис Андов од Пробиштип, во траење од 

6 месеци; 
2. Бојан Томче Кировски од Гостивар, во траење од 

6 месеци; 
3. Кирил Благој Христов од Делчево, во траење од 3 

месеци. 
 

III 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Јосип Спасо Ангелов од Радовиш, во траење од 

10 месеци; 
2. Ванчо Методи Митев од с. Нивичани, во траење 

од 5 месеци; 
3. Сашо Ѓорѓи Кркачев од Скопје, во траење од 4 

месеци; 
4. Емил Стеван Јанески од Прилеп, во траење од 6 

месеци. 
IV 

Делумно се ослободува од извршување на неиздр-
жаниот дел од казната затвор осуденото лице: 

1. Џевџет Латиф Зурапов од Кочани, во траење од 6 
месеци. 
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V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
        Бр. 07-509                         Претседател 
27 јуни 2008 година               на Република Македонија, 
         Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1414. 

Врз основа на член 33 став 4 од Законот за вршење 
на занаетчиска дејност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 62/04 и 55/07), министерот за еконо-
мија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА  
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ВО КОЈ СЕ ЗАПИ-

ШУВА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ПОЛОЖЕН  
МАЈСТОРСКИ ИСПИТ 

 
Член  1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на водење на Регистарот во кој се запи-
шува сертификатот за положен мајсторски испит. 

 
Член  2 

Регистарот во кој се запишува сертификатот за по-
ложен мајсторски испит (во натамошниот текст – Реги-
стар) се води во форма на тврдо вкоричена книга со ди-
мензии 430х220 мм. Книгата е со сини корици, на 
предната страна има натпис од букви со златна боја 
“Регистар на мајстори”.   

     
Член  3 

Регистарот содржи евидентни листови кои се повр-
зани, а страните од листовите се нумерирани. 

Евидентните листови ги содржат следните податоци: 
1. реден број, 
2. име и презиме и единствен матичен број, 
3. живеалиште на мајсторот, телефон, 
4. шифра на дејност и опис, 
5. стручна подготовка или стручна оспособеност 

(назив на училиштето, број и дата на свидетелството 
или диплома за завршено образование), 

6. број и дата на сертификатот за положен мајстор-
ски испит, 

7. фирма на мајсторот и скратен назив, седиште, тел, 
8. забелешка, 
9. потпис на лицето кое извршило упис на сертифи-

катот и 
10. печат на занаетчиската комора. 
Формата и содржината на Регистарот се дадени во 

прилог кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член  4 
Регистарот на мајстори се води во пишана форма, а 

може и во електронска форма. 
На една страна од евидентниот лист од Регистарот 

може да се впишуваат податоци само за еден занаетчи-
ја - мајстор. 

 
Член  5 

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

 
    Бр. 08-3357/4    
30 мај 2008 година                               Министер, 

   Скопје                                  Вера Рафајловска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
1415. 

Врз основа на член 61 став (3) од Законот за држав-
ните службеници („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000, 103/2001, 34/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 
69/2004, 81/2005, 61/2006 и 36/2007), директорот на 
Агенцијата за државни службеници донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ ПАРИЧНА НАГРАДА НА ДРЖАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Co ова упатство се пропишуваат поблиските крите-

риуми за доделување парична награда на државните 
службеници. 

 
Член 2 

Право на поединечна парична награда имаат држав-
ните службеници кои: 

- се оценети со оценка „се истакнува“; и 
- позначително придонеле во остварување на цели-

те и задачите на организациските облици и функцијата 
на органот во целина. 

 
II. ПАРИЧНА НАГРАДА ВРЗ ОСНОВА  

НА ОЦЕНУВАЊЕ 
 

Член 3 
(1) Правото на парична награда од член 2, став (1), 

алинеја 1, на ова упатство, го стекнуваат сите државни 
службени, кои при последното оценување, согласно 
критериумите од Правилникот за начинот и постапката 
за оценување на државните службеници, се оценети со 
оценка „се истакнува". 

(2) Висината на паричната награда од член 2, став 
(1), алинеја 1, на овој правилник, е еднаква на износот 
на основната компонента на платата која државниот 
службеник ја примил во месец декември, во годината 
за која се оценува.  

(3) Одделението за управување со човечките ресур-
си, во рок од 7 дена по завршувањето на постапката за 
оценување, до функционерот кој раководи со органот 
доставува список на државните службеници кои се 
оценети со оценка „се истакнува“, врз основа на кој 
функционерот донесува решение. 

(4) Решението за доделување на парична награда се 
доставува до организациската единица на органот, над-
лежна за финансиско-материјално работење. 

(5) Исплатата на паричната награда од член 2, став 
(1), алинеја 1, на ова упатство, се извршува, во рок од 7 
дена од донесувањето на решението од став (3), на овој 
член. 

 
III. ПАРИЧНА НАГРАДА ВРЗ ОСНОВА НА  

ПОСТИГНАТИ ПОЗНАЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Член 4 
(1) Правото на парична награда од член 2, став (1), 

алинеја 2, на ова упатство, врз основа на предлог на не-
посредниот раководител, го стекнува државен службе-
ник кој со вонредно залагање, при спроведувањето на 
конкретна работна задача, постигнал исклучителни ре-
зултати, со кои придонесол за порационално, поефи-
касно и поквалитетно работење на органот. 

(2) Предлогот од став (1) на овој член, содржи: 
- опис на конкретната работна задача; 
- образложение на значителноста на исклучителни-

от резултат и придонесот на државниот службеник; и 

- предлог за висината на паричната награда. 
(3) Непосредниот раководител, во рок од 7 дена од 

денот на завршувањето на конкретната работна задача, 
до функционерот кој раководи со органот, го доставува 
предлогот од став (1) на овој член, врз основа на кој 
функционерот донесува решение. 

(4) Висината на паричната награда од член 2, став 
(1), алинеја 2, на ова упатство, се определува во завис-
ност од значењето, обемот и квалитетот на извршената 
работа и неможе да биде повисока од износот на основ-
ната компонента на платата која државниот службеник 
ја примил во последниот месец пред доделувањето на 
наградата. 

(5) Државниот службеник, врз основа на членот 2, 
став (1), алинеја 2, може да биде награден повеќе пати 
во годината, но збирот на поединечните парични на-
гради, неможе да биде повисок од висината утврдена 
во став (4) на овој член. 

(6) Решението за доделување на парична награда се 
доставува до организациската единица на органот, над-
лежна за финансиско-материјално работење. 

(7) Исплатата на паричната награда од член 2, став (1), 
алинеја 2, на ова упатство, се извршува, во рок од 7 дена 
од донесувањето на решението од став (3), на овој член. 

 
IV. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАГРАДЕНИ  

ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 5 
(1) Органот од член 3, став (2), од Законот за држав-

ните службеници, кој вработува државни службеници, 
изготвува годишен извештај за наградените државни 
службеници врз основа на критетриумите утврдени во 
член 2 од ова упатство. 

(2) Извештајот од став (1) на овој член се доставува 
до Агенцијата за државни службеници, најдоцна до 
крајот на првото полугодие во наредната година, за из-
минатата година. 

(3) Формата и содржината на Извештајот од став 
(1), на овој член, е составен дел на ова упатство. 

(4) Образецот за извештајот од ставот (3) на овој 
член содржи: штембил на органот во кој се вработени 
државните службеници со архивски број и датум, при-
чините за наградување врз основа на постигнати позна-
чителни резултати (кус опис со најкарактеристични ре-
зултати), други коментари, податоци за бројот и про-
центот на наградени државни службеници, табеларен 
приказ за наградените државни службеници, врз осно-
ва на оценување и на постигнати позначителни резул-
тати, потпис на раководителот на единицата за човечки 
ресурси и место за печат. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 6 

Исплатата на паричната награда од член 2, став (1), 
алинеја 1, на ова упатство, ќе започне по завршување на 
оценувањето на државните службеници за 2008 година. 

 
Член 7 

Со влегувањето во сила на ова Упатство, престанува 
да важи Упатството за поблиски критериуми за доделу-
вање парична награда на државните службеници бр. 08-
1713 од 21 ноември 2001 година, објавен во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/2001. 

 
Член 8 

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

 
     Бр. 01–4821/1         Агенција за државни службеници 
26 јуни 2008 година                     Директор, 

   Скопје                Александар Гештаковски, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 
1416. 

Врз основа на член 79, став 1 од Статутот на Академија за обука на судии и јавни обвинители („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 99/06) и член 8 од Правилникот за начинот и постапката за полагање и оцену-
вање на квалификационен тест во Академијата за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 68/08), Комисијата за квалификација и прием на кандидати во Академијата, на првата 
седница одржана на 26.06.2008 година ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
Член 1 

Квалификациониот тест за прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука во Академијата за 
обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици на Република Македонија за 2008/2009 година, ќе се одржи 
на 5 јули 2008 година, во 10.00 часот, (кандидатите да бидат во 09.00 часот) на Правниот факултет „Јустинијан 
Први“ во Скопје. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното донесување. 
 

Член 3 
Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, во дневните весници „Утрински вес-

ник“ и „Lajm“, како и на интернет страницата и огласната табла на Академијата. 
 
Бр. 07-350/1                               Претседател на Комисијата за 

26 јуни 2008 година                        квалификација и прием на кандидати 
   Скопје                                             Судија на Врховен суд на 

                                                   Република Македонија, 
                                                  Николчо Николовски, с.р. 

________________ 
 

1417. 
И С П Р А В К А  

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИФИ-
КАЦИОНИОТ ТЕСТ ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

(„Службен весник на РМ“ бр. 68/2008) 
 
Во членот 16 од Правилникот за начинот и постапката на полагање и оценување на квалификациониот тест во 

Академијата за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на РМ“ бр.68/2008) се врши исправка на 
техничка грешка на начин што по ставот 3 се додава став 4 кој е испуштен при техничката обработка, а кој гласи: 

„Квалификациониот тест се смета за положен доколку кандидатот освоил најмалку 70% од максималниот 
број бодови“. 

Ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 5, 6 и 7. 
 
Бр.01-337/3                                                  Академија за обука  

26 јуни 2008 година                               на судии и јавни обвинители 
         Скопје                                                Претседател на Управен одбор, 

                              Абдулаким Саљиу, с.р. 
  


