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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

676. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011,  15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 15 де-
кември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И  
МАЛИ ДЕЦА-БИТОЛА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор-прет-

ставници на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали 
деца-Битола, се разрешуваат: 

- Богдан Докулевски, 
- Билјана Дамчевска-Бакиевска и 
- Катица Пиперкова. 
2. За членови на Управниот одбор–претставници на 

основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола 
се именуваат: 

- Горан Ѓоревски и 
- Биљана Дамчевска-Бакиевска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 1334/1 Претседател на Владата 

15 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

  Стр. 
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правни лица и невработени за 2016 
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677. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 12 јану-
ари 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ 

РАБОТНИЦИ НА ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА  
НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ-СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор од 

редот на стручните работници на ЈУ Завод за рехаби-
литација на деца и младинци-Скопје се разрешуваат: 

- Маја Темкова и 
- Биљана Стерјадовска Стојчевска. 
2. За членови на Управниот одбор од редот на 

стручните работници на ЈУ Завод за рехабилитација на 
деца и младинци-Скопје се именуваат: 

- Маја Темкова и 
- Билјана Стерјадовска-Стојчевска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 1335/1 Претседател на Владата 

12 јануари 2016 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 



10 февруари 2016  Бр. 24 - Стр. 3 

 
 

678. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015), и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011,  15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 22 де-
кември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР 
 
1. Од должноста членови на Органот за надзор на 

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар, 
поради истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Емилија Размоска, 
- Павлина Пероска и 
- Ѓорѓи Тодороски. 
2. За членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Дебар се имену-
ваат: 

- Мевлудин Амчоски,  
- Ахмед Салих и 
- Ќемаил Сами. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 1336/1 Претседател на Владата 

22 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

679. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 15 де-
кември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-

ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор-прет-

ставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Дебар, се разрешуваат: 

- Арслан Зекироски,  
- Џемо Демироски и 
- Асан Кадриоски. 

2. За членови на Управниот одбор–претставници на 
основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа Дебар се именуваат: 

- Џемо Демироски и 
- Асан Кадриоски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 1337/1 Претседател на Владата 

15 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

680. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 12 јану-
ари 2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОС-
ПИТНО-СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНО  

ПОВЕДЕНИЕ 
 
1. Ружди Ибраимов се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈУ за згрижување деца со воспитно - социјални 
проблеми и нарушено поведение, поради истек на ман-
датот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈУ за згрижување деца со воспитно - соци-
јални проблеми и нарушено поведение се именува 
Ружди Ибраимов. 

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

 
Бр. 24 – 1338/1 Претседател на Владата 

12 јануари 2016 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

681. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 12 јану-
ари 2016 година, донесе 



 Стр. 4 - Бр. 24                                                                                  10 февруари 2016 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ 
РАБОТНИЦИ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КОЧАНИ 
 
1. Васка Анастасова се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор од редот на стручните работ-
ници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
Кочани, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор од редот на стручни-
те работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјал-
на работа Кочани се именува Марија Гицова. 

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

 
Бр. 24 – 1339/1 Претседател на Владата 

12 јануари 2016 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

682. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 15 де-
кември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ПРОБИШТИП 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор-прет-

ставници на основачот на ЈУ Центар за социјална рабо-
та Пробиштип, се разрешуваат: 

- Данчо Алексов, 
- Радмила Маноилова и 
- Јорданчо Јакимов. 
2. За членови на Управниот одбор–претставници на 

основачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиш-
тип се именуваат: 

- Јорданчо Јакимов и 
- Александар Митевски.  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 1340/1 Претседател на Владата 

15 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

683. 
Врз основа на член 10 став 2 и член 17 став 1 алине-

ја 1 од Законот за основање на Агенција за поддршка 
на претприемништвото на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
60/2003, 161/2009, 171/2010 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 22 де-
кември 2015 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Ре-
публика Македонија, поради истек на мандатот, се раз-
решуваат: 

- Елена Патровска, 
- Ванчо Гроздановски и 
- Гоце Цветковски. 
2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

поддршка на претприемништвото на Република Маке-
донија, се именуваат: 

- Елена Кекенова, 
- Ванчо Гроздановски и 
- Гоце Цветковски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 1341/1 Претседател на Владата 

22 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

684. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 15 де-
кември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ  ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор-прет-

ставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Куманово, се разрешуваат: 

- Христина Божиновска,  
- Дејан Ристов и 
- Јовица Даиловски. 
2. За членови на Управниот одбор–претставници на 

основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа Куманово се именуваат: 

- Христина Божиновска и 
- Горан Гелевски.  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 1342/1 Претседател на Владата 

15 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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685. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 22 декември 2015 година, до-
несе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП 
ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА“-П.О.  

СКОПЈЕ 
 
1. Зорица Василева се разрешува од должноста член 

на Надзорниот одбор за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на Јавното претпријатие за бер-
занско работење „АГРО-БЕРЗА“-П.О. Скопје, поради 
истек на мандатот. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“-П.О. 
Скопје се именува Мите Трајков. 

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

 
Бр. 24 – 1343/1 Претседател на Владата 

22 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

686. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 15 де-
кември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ  ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор-прет-

ставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Кавадарци, се разрешуваат: 

- Анита Костова,  
- Цана Добринова и 
- Хулија Асанова. 
2. За членови на Управниот одбор–претставници на 

основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа Кавадарци се именуваат: 

- Цана Добринова и 
- Нада Илиева. 

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

 
Бр. 24 – 1344/1 Претседател на Владата 

15 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

687. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22 декември 2015 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ „ЗЛЕТОВИЦА“ 

-ПРОБИШТИП 
 
1. Марина Богоевска се разрешува од должноста 

член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - 
финансиското работење на Јавното претпријатие за из-
вршување на водостопански дејности „ЗЛЕТОВИЦА“-
Пробиштип. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално - финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за извршување на водостопански дејности 
„ЗЛЕТОВИЦА“-Пробиштип, се именува Златко Нико-
лов. 

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

 
Бр. 24 – 1346/1 Претседател на Владата 

22 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

688. 
Врз основа на член 10 од Законот за основање на 

јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 
98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22 декември 2015 година, до-
несе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ 

 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие Македонска радиодифузија – Скопје се именува 
Трајче Стојанов.  

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

 
Бр. 24 – 1347/1 Претседател на Владата 

22 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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689. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 12 јануа-
ри 2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ 
РАБОТНИЦИ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. Ангелинка Петкова се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор од редот на стручните работ-
ници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
Гевгелија. 

2. За член на Управниот одбор од редот на стручни-
те работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјал-
на работа Гевгелија се именува Ангелинка Петкова. 

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

 
Бр. 24 – 1348/1 Претседател на Владата 

12 јануари 2016 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

690. 
Врз основа на член 41 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2016 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

209/15) и член 150-г  став (1) од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 

132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15 и 17/16), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 10.2.2016 година, донесе  

    

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ 

ПЕРСОНАЛ И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕ-

ЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗА-

ЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВ-

СТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИ-

ВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ  
ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ ЗА 2016 ГОДИНА 

  

1. ВОВЕД 

 

Министерството за здравство, за работа со новата 

медицинска опрема за дијагностика и лекување која ја 

набави за потребите на јавните здравствени установи 

во Република Македонија, за стручните лица кои ди-

ректно ќе работат со постојната опрема организира 

стручно оспособување и усовршување како во земјава, 

така и во странство. Целта на министерството е опти-

мална искористеност на опремата, зголемување на ква-

литетот на здравствените услуги и пред се инвестира-

ње во она што е најважно, а тоа е едуциран и оспо-со-

бен медицински кадар. 
Заложбата на Министерството за здравство е и про-

фесионалното усовршување, односно специјализација-
та на медицинскиот кадар која долгорочно го подигну-
ва квалитетот на здравствените услуги во државата. На 
оваа област Министерството за здравство се фокусира-
ше на недоволниот број на специјализации кој беше 
повеќегодишен проблем со кој се соочуваше здравстве-
ниот систем, така што дел од докторите воопшто немаа 
можност да бидат упатени на специјализација или по-
веќе години чекаа за истата. Токму затоа, се обезбеду-
ваат што е можно поголем број специјализации за ма-
кедонските доктори, имајќи предвид дека нивната спе-
цијализација овозможува и поголема достапност до 
специјалистички услуги за граѓаните, како и подобра 
искористеност на медицинската опрема. 

Со цел стекнување на најнови знаења и примена на 
најсовремени техники на лекување, подигнување на 
нивото на стручно знаење и унапредување на квалите-
тот на здравствените услуги во сите облици на здрав-
ствена заштита во секојдневната пракса, како и проду-
цирање на нови стручни лица во државата, Министер-
ството за здравство ангажира врвни странски лекари, 
еминентени медицински професионалци од најразлич-
ни области од медицината. 

Со Програмата за едукација на лекари и медицин-
ски персонал за 2016 година се опфатени: 

 
I. ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ  

ПЕРСОНАЛ ЗА 2016 ГОДИНА 
 
Програмата е изготвена согласно искажаните пот-

реби за едукација на лекари и медицински персонал од 
здравствени установи во Република Македонија.  

Со оваа програма се опфатени потребите од едука-
ција на лекари и медицински персонал за 2016 година, 
со цел продлабочување на постојните знаења и стекну-
вање на нови во дијагностиката и лекувањето, со опфа-
ќање на хируршките, интернистичките дејности, стома-
тологијата и фармацијата, и тоа:  

 
1. Ортопедија и трауматологија 
2. Урологија  
3. Абдоминална хиругија 
4. Кардиохирургија 
5. Неонатална кардиохирургија 
6. Торакална и васкуларна хирургија 
7. Неврохирургија 
8. Анестезија и интензивно лекување 
9. Пластична и реконструктивна хирургија 
10. Гинекологија и акушерство 
11. Хематологија  
12. Педијатрија 
13. Физикална медицина 
14. Офталмологија 
15. Микробиолошка дијагностика 
16. Интерна медицина (кардиологија, нефрологија, 

пулмологија,  гастроентерохепатологија) 
17. Оториноларингологија 
18. Психијатрија  
19. Неврологија   
20. Ендокринологија 
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21. Дерматологија 
22. Радиодијагностика 
23. Клиничка биохемија 
24. Инфективни болести 
25. Фармакологија 
26. Патологија 
27. Радиотерапија и онкологија 

28. Молекуларна биологија 
29. Максилофацијална хирургија 
30. Нуклеарна медицина 
31. Кардиологија 
32. Стоматологија 
33. Фармација 
34. Симулациски Центар  
35. Пет центар  

36. Традиционална кинеска медицина и други 
 

- Во трауматологија и ортопедија се опфатени про-

цедурите: хирургија на шака, хирургија на рбетен 

столб, артроскопија на колено, артроскопија на рамо, 

траума на рбетен столб и др. 

- Во урологија - лапараскопија на уринарен тракт, 

TUR на простата, ендоурологија, лапараскопска уроло-

гија, ендоскопска урологија TUR и др. 

- Во абдоминална хирургија - базична лапараско-

пија, онколошка хирургија, лапа-раскопска хирургија 

(колон, холециста), колоректална хирургија, лимфаде-

нектомија при карцином на колон и др. 

- Во торакална и васкуларна хирургија - хирургија 

на дојка (карциноми), лимфна биопсија кај карцином 

на дојка и др. 

- Во неврохирургијата - ендоваскуларен третман на 

васкуларните аномалии на мозочните крвни садови, 

преоперативен неуро-мониторинг, васкуларна неврохи-

рургија и др. 

- Во анестезиологија, реанимација и интензивно ле-

кување - регионални блокови, третман на болка, пали-

јативна нега, епидурална анестезија во обстетрија, 

третман на хронична болка, анестезија за артроскопски 

процедури, ЕХО за поставување на ЦВК, анестезиоло-

гија за лапараскопска хирургија на колон и др. 

- Во пластична и реконструктивна хирургија - плас-

тична и реконструктивна хирургија и др. 

- Во кардиохирургија –  дијагноза, операции, пред- 

и пост-оперативна нега на пациенти со срцеви заболу-

вања и др.  

- Во неонатална кардиохирургија – дијагноза, опе-

рации, пред- и пост-оперативна нега на педијатриски 

пациенти со срцеви заболувања и др. 

- Во гинекологија и акушерство – откривање на 

малформации на плодот со 4D Ехо апарат, гинеколош-

ка лапараскопија, лапараскопска хистеректомија, 4D 

Ехо метода и др. 

- Во хематологија - проточна цитометрија, тран-

сплантација на хематопоетски матични клетки и др. 

- Во педијатрија - дијагностика и лекување на акут-

ни леукемии, трансплантација, акутни и касни компли-

кации одтретман на акутни леукемии, дијагноза и тера-

пија на солиднитумори, дијагностички методи во об-

ласт на миелопластичен Sy и анемични Sy, изведување 

на SIT специфична имунотерапија, неонатологија, пул-

моалергологија, ехо на срце и др. 

- Во физикална медицина – ласеротерапија, ЕХО на 
меки ткива, лимфна дренажа и др. 

- Во офталмологија – фако хирургија на катаракта, 

витректомија, кера-топластика, ласер фотокоагулација, 

ЕХО на око A и B скен, компјутерска периметрија, фа-

ко метода и ехосонографија, Аргон ласер и Јаг ласер, 

индиректна офталмологија, ендокринолошка офталмо-

логија и др. 

- Во микробиолошка дијагностика – молекуларна 

дијагностика за ХЦВ и др. 

- Во интерна медицина - EUS-ендоскопски ултраз-

вук за дигестивен тракт, трансезофагеална ехокардиог-

рафија, бронхоскопија со EBUS, ЕХО доплер на пери-

ферни крвни садови, терапија на сангвинантни крва-

речки лезии на гастроинтестинален пат, алергологија – 

дијагностика, ехо на бели дробови, фибербронхоскопи-

ја со термокаутер (поставување на стент и агрон 

плазма), електрофизиолошко иследување и аблација 

при постоење на акцесорни патишта, коморни тахикар-

дии и атријална фибрилација и др. 

- Во оториноларингологија – рана детекција на фа-

ринголарингеални карциноми и хирургија на истите, 

пластика на лице, ласер хирургија во ОРЛ, радикални 

блок дисекции на врат, FESS хирургија и др. 

- Во неврологија и психијатрија – сонотромболиза, 

механичка тромболиза, ЕМГ, ЕП, МЕП, употреба на 

DUODOPA препарат за континуирана гастроинтести-

нална апликација, цереброваскуларни болести, генет-

ски испитувања на епилепсии, прехируршка евалуација 

на епилепсии, полисомнографија, електроконвулзивна 

терапија, детско и адолесцентно ментално здравје,  не-

уромониторинг invaziv/noninvaziv, тромболиза + сонот-

ромболиза и др. 

- Во ендокринологија – дензитометрија (DXA) на 

коска и дебелина, пункциона биопсија на тироидна 

жлезда, неурохормони, дијабет и др. 

- Во дерматологија – дерматохирургија,  хистопато-

логија, трихологија, актинотерапија, дермоскопија,  

склерозација на вени со пена и др. 

- Во радиодијагностика – КТ ангиографија, неуро-

радиологија,  мускулоскелетна радиологија, интервен-

тни процедури и др. 

- Во  клиничка биохемија – PCR техника за детек-

ција и генотипизација на вируси, PCR техника за ана-

лиза на DNA/RNA и др. 

- Во инфективни болести - анализа на пнеумослајд, 

фиброскен и др. 

- Во фармакологија – стандардни процедури на пре-

дапликативна подготовка на цитотоксични лекови и др. 

- Во стоматологија – ортодонција, детска стомато-

логија, орална хирургија, пародонтологија, фиксна и 

мобилна протетика, ресторативна стоматологија и ен-

додонција и др. 

Имајќи го во предвид фактот дека за подобрување 

на здравствената заштита на граѓаните по направената 

анализа потребно е да се додадат и следните нови ме-

тоди за кои има потреба од едукација: 



 Стр. 8 - Бр. 24                                                                                  10 февруари 2016 
 



10 февруари 2016  Бр. 24 - Стр. 9 

 
 
      Во 2016 година во план е започнување на напредни 
фокусирани обуки во следните области: 

1. Хирургија на рамо и колено, ќе се едуцираат док-

тори од Универзитетска клиника за ТОАРИЛУЦ ОЕ 

Ортопедија и ОЕ Трауматологија, „ГОБ 8-ми Септем-

ври“ и Специјална болница за ортопедија и траумато-

логија „Св.Еразмо“ – Охрид; 

2. Офталмологија ќе се едуцираат доктори од Уни-

верзитетска клиника за очни болести и „ГОБ 8-ми Сеп-

тември“; 

3. Дигестивна хирургија ќе се едуцираат доктори од 

Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, ГОБ 

„8-ми Септември“ и Универзитетска клиника по хи-

руршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје; 

4. Ендокринохирургија ќе се едуцираат доктори од 

Универзитетска клиника за ендокринологија и ГОБ „8-

ми Септември“; 

5. Неврологија и неврохирургија ќе се едуцираат 

доктори, невролози од Универзитетска клиника за нев-

рологија и неврохирурзи од Универзитетска клиника за 

неврохирургија;  

6. Неонаталогија ќе се едуцираат доктори од Уни-

верзитетска клиника за гинекологија и акушерство и 

Универзитетска клиника за детски болести.  

За овие шест области ќе се спроведат обуки во Ев-

ропа (Австрија, Германија, Италија и др.), Канада, 

САД  и Јапонија. 

Обуката за хируршките операции е предвидена да 

биде со времетраење од шест месеци до една година. 

Првиот месец треба да работат на кадавер, симулатор 

или животни како би се здобил со теоретска подго-

товка, потоа да биде прв асистент и последните шест 

месеци да биде главен хирург. 

  

II. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ, СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И 

ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ЛЕКАРИ ОД РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО 

 

Покрај едукациите на лекари и останатиот ме-

дицински персонал од Република Македонија во стран-

ство, со оваа програма опфатени се и специјализаци-

ите, супспецијализациите и докторските студии на ле-

кари од Република Македонија во странство. 

Здравствените работници и здравствените соработ-

ници, вработени во ЈЗУ, кои специјализираат/супспе-

цијализираат надвор од Република Македонија, Ми-

нистерството за здравство ги покрива сите трошоци. Се 

признаваат трошоци за школарина за специјализа-

ција/супспецијализација (по доставена фактура), надо-

мест за полагање на специјалистички испит (по доста-

вена фактура), надомест за нострификација на диплома 

и други потребни документи, надомест за здравствено 

осигурување, работна виза/виза за школување/престој, 

месечен надомест за престој во висина од 500 (петсто-

тини) евра, надомест за сместување во износ не пого-

лем од 600 (шестотини) евра месечно, надоместок за 

превоз во висина на цената на еден повратен авто-

буски/авионски билет од и до местото каде што се оба-

вува специјализацијата еднаш годишно за текот на вре-

метраењето на специјализацијата и за дополнителни 

трошоци кои произлегуваат од законските прописи од 

земјата каде се обавува специјализацијата со доставу-

вање на соодветен документ. 

 

III. АНГАЖИРАЊЕ НА СТРУЧНИ МЕДИЦИНСКИ 

ЛИЦА ОД СТРАНСТВО 

 
Со оваа програма се опфатени трошоците кои про-

излегуваат од ангажирањето на стручни медицински 
лица кои доаѓаат од еминентни центри од странство во 
текот на 2016 година со цел едукации/тренинзи/обука 
на медицинскиот кадар во јавните здравствени устано-
ви во Република Македонија. 

 
IV. ЕДУКАЦИИ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ 

СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ 
 
Со оваа програма се опфатени и едукации кои се 

реализираат во установата Медицински симулациски 
центар Скопје, кои се наменети за стекнување практич-
ни вештини неопходни за стекнување на називот док-
тор на медицина, дел од процесот на полагање на прак-
тичниот дел од стручниот испит, дел од процесот на 
стекнување на практични вештини за стекнување со 
стручно звање специјалист и супспецијалист, дел од 
полагањето на практичниот дел на специјалистичкиот 
и супспецијалистичкиот испит и дел од процесот на 
продолжување на лиценца на докторите на медицина. 
Средствата ќе се исплаќаат периодично, согласно пот-
ребата и динамиката на реализација на едукациите.  
Установата Медицински симулациски центар Скопје 
до Министерството за здравство ќе доставува месечни 
и/или периодични извештаи за сите едукации изврше-
ни во периодот за којшто се известува. 
 
V. КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОД-
НОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ 
ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УС-
ТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И  НЕВРАБОТЕНИ 

 
Покрај едукациите на лекари и останатиот ме-

дицински персонал и специјализациите, супспецијали-
зациите и докторските студии на лекари од Република 
Македонија во странство со оваа програма е опфатена 
и можноста за кофинансирање на здравствените работ-
ници и здравствените соработници кои не се вработени 
во jавна здравствена установа, односно дел од надомес-
токот за овие специјализации ќе го покриваат согласно 
оваа програма. 

Средствата за кофинансирање ќе бидат дистрибуи-
рани во зависност од потребата за определени специја-
листичко-консултативни услуги во конкретна општина, 
односно јавна здравствена установа, како и врз основа 
на податоците од електронската листа на закажани 
прегледи, како и бројот и старосната структура на спе-
цијалистите, односно супспецијалистите во општината 
или установата.  

Со оваа програма се определува бројот на слободни 
места за специјализација или супспецијализација по 
општини и јавни здравствени установи, како и износот 
на средства за кофинансирање и тоа: 
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      Докторите на медицина кои навреме ќе ја завршат 

специјализацијата, имаат гарантирано склучување на 

договор со Фондот за здравствено осигурување на Ма-

кедонија за избран лекар педијатар, односно гинеколог, 

со гарантиран месечен надоместок и за нив капитација-

та ќе се пресметува стимулативно во вредност од 1000 

поени на месечно ниво.  

Програмата за кофинансирање на специјализација, 

односно супспецијализација на здравствените работни-

ци и здравствените соработници вработени во приват-

ни здравствени установи, други правни лица и невра-

ботени има за цел: 

1) Да се постигне балансирана дистрибуција на спе-

цијалисти на територијата на целата држава, што сери-

озно ќе влијае на обезбедувањето на специјалистичка 

здравствена заштита и решавање на проблемот со не-

достаток на специјалисти во некои општини во Маке-

донија. 

2) Значително да се подобри статусот на приватни-

те специјализанти преку зголемување на нивните ре-

довни приходи.  

3) Да се стимулираат здравствените работници и 

здравствените соработници, а особено младите докто-

ри на медицина да запишуваат специјализации по гине-

кологија и педијатрија и на тој начин да се надмине не-

достатокот на гинеколози и педијатри во секоја општи-

на во Македонија.  

5) Да се подигне стандардот на младите доктори 

кои преку учество во програмата за кофинансирање ќе 

добиваат загарантиран приход по завршувањето на 

специјализацијата, односно супспецијализацијата. 

 

2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Средствата за реализација на активностите предви-

дени со оваа програма се предвидени за: 

- трошоци за обука (надоместок за едукацијата или 

котизација по доставена фактура или слично), 

- надомест на трошоците за превоз (автомобил – 

признавање на трошокот во висина на автобуска карта, 

автобус, воз или авион до и од местото на обука,  

- сместување во местото на обука, 

- месечен надомест за престој по лице за времетрае-

њето на обуката за лицата кои ќе заминат на обука во 

надлежна институција од областа на здравството во 

странство е во износ од 500 (петстотини) евра, освен за 

лицата кои ќе заминат во Република Франција и Обе-

динетото Кралство кој е во износ од 800 (осумстотини) 

евра по лице и за лицата кои ќе заминат на двегодишна 

субспецијализација во Универзитетската болница во 

Кембриџ, Обединето Кралство, кој е во износ од 1.500 

(илјада и петстотини) евра по лице, 

- трошоци за школарина за специјализација/супспе-

цијализација во странство (по доставена фактура) на 

здравствените работници и здравствените соработници 

кои се вработени во ЈЗУ, 

- надомест за полагање на специјалистички испит за 

специјализација /супспецијализација во странство на 

здравствените работници и здравствените соработници 

кои се вработени во ЈЗУ (по доставена фактура), 

- надомест за нострификација на диплома и други 

потребни документи за здравствените работници и 

здравствените соработници кои се вработени во ЈЗУ 

кои специјализаираат/супспецијализираат во стран-

ство, 

- надомест за здравствено осигурување, работна 

виза/виза за школување/престој за здравствените ра-

ботници и здравствените соработници кои се вработе-

ни во ЈЗУ кои специјализаираат/супспецијализираат во 

странство,  

- дополнителни трошоци кои произлегуваат од за-

конските прописи од земјата каде се обавува специја-

лизацијата/супспецијализацијата со доставување на со-

одветен документ, 

- средства наменети за објавување на трудови во 

научно списание со импакт фактор на доктор на ме-

дицина, доктор на стоматологија или фармацевт на 

терцијарно ниво кој е должен да објави најмалку еден 

труд во научно списание со импакт фактор или да биде 

носител или координатор на национален, регионален 

или меѓународен научноистражувачки проект на секои 

десет години по истекот на периодот на мониторинг од 

членот 179-а став (1) од Законот за здравствена заш-

тита, 

- трошоци поврзани со ангажирање на странски 

доктори/тимови од еминенти медицински центри од 

странство и тоа: трошоци за пат, сместување и надо-

месток за извршената едукација, 

- трошоци за едукации кои се реализираат во уста-

новата Медицински симулациски центар Скопје после 

доставени месечни и/или периодични извештаи за сите 

едукации извршени во периодот,  

- трошоци за спроведување на постапка за селекци-

ја на здравствените работници, односно здравствените 

соработници кои се пријавиле на јавниот оглас за запи-

шување на кофинансирана приватна специјализација, 

односно супспецијализација (објавување на јавен ог-

лас, полагање на стручен испит и испит за познавање 

на англиски јазик),  

- трошоци за покривање на дел од средствата за 

спроведување на специјализацијата, односно супспеци-

јализацијата и за полагање на специјалистички, однос-

но супспецијалистички испит на здравствените работ-

ници и здравствените соработници преку кофинанси-

рање. 

Програмата за едукација на лекари и медицински 

персонал ги опфаќа и дополнителните трошоци кои 

произлегуваат од едукацијата на лекари и други здрав-

ствени работници и соработници од Република Маке-

донија во странство, напреднитефокусирани обуки, 

трошоци за специјализации/супспецијализации во 

странство, ангажирање на странски доктори/тимови со 

цел едуцирање на нашите доктори и медицинскиот ка-

дар, како и едукациите кои се обавуваат во Медицин-

скиот симулациски центар Скопје.  
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Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 

средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-

нија за 2016 година, во висина од 40.000.000,00 денари 

и 40.000.000,00 денари кои се обезбедени oд буџетот за 

самофинансирачки активности на Министерството за 

здравство, вкупно 80.000.000,00 денари.  

 

3. ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ 

ПЕРСОНАЛ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Со денот на влегување во сила на оваа програма 

престанува да важи Програмата за едукација на лекари 

и медицински персонал за 2016 година („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.2/16). 

 

4. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-1484/1 Заменик на претседателот 

10 февруари 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

691. 

Врз основа на член 29 од Законот за меѓуопштинска 

соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 14 и 

50 став 1 точка 16 oд Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр. 6/02) и Одлуката за вос-

поставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општи-

на Кривогаштани и Општина Радовиш бр.08-2694/4 од 

30.10.2015 година и Одлуката за воспоставување на ме-

ѓуопштинска соработка меѓу Општина Радовиш и Оп-

штина Кривогаштани бр. 08-2077/1 од 23.12.2015 година. 

Општина Радовиш, застапувана од градоначални-

кот Сашко Николов и Општина Кривогаштани, заста-

пувана од градоначалникот Тони Заткоски, на ден 

26.1.2016 година, склучија 

 

Д О Г О В О Р 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКА 

СОРАБОТКА 

 

Член 1 

Предмет на овoј Договор е меѓуопштинска соработ-

ка т.е. вршење на определени работи од Општина Радо-

виш за Општина Кривогаштани во областа на градеж-

ната  инспекција. 

 

Член 2 

Двeтe договорни страни се договорија работите и 

работните задачи што ги извршува градежниот инспек-

тор од Општина Радовиш, да ги извршуваат во име и за 

сметка на Општина Кривогаштани. 

Член 3 

Инспекторите од член 2 на овoј Договор, вработени 

во општинската администрација на Општина Радовиш, 

за извршување на работите и работните задачи, за Оп-

штина Кривогаштани, што се предмет на овoј Договор, 

ќе ги користат објектите и опремата на двете договоре-

ни општини. 

 

Член 4 

Услугите наведени во член 1 на овај Договор, кои 

Општина Кривогаштани ќе ги  побара од инспекторот 

од Општина Радовиш, треба да се извршуваат согласно 

законските прописи, професионално, ефикасно, уредно 

и навремено. 

 

Член 5 

 За работно ангажирање на инспекторот, во име и за 

сметка на Општина Кривогаштани, му следуваат патни 

и дневни трошоци кои ќе ги исплаќа Општина Криво-

гаштани, согласно законските прописи. 

 

Член 6 

Измени и дополнувања на одредбите од овoј Дого-

вор за прашања кои не се предвидени со овoј Договор, 

а може дополнително да произлезат од тековното рабо-

тење, ќе се уредат со Анекс на овoј Договор. 

 

Член 7 

Овoј Договор може да се раскине по слободна волја 

на една од договорните страни, по претходно известу-

вање на другата договорна страна во рок од 30 дена. 

 

Член 8 

За евентуално непочитување на одредбите од овoј 

Договор, договорните страни се согласија да ги реша-

ваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на 

добрите деловни обичаи. 

Во спротивно за споровите што ќе произлезат од 

непочитување на одредбите од овoј Договор, надлежен 

е Основниот суд во Радовиш. 

 

Член 9 

Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни при-

мероци, по три за секоја страна договорна страна. 

 

Член 10 

Овoј Договор влегува во сила по потпишувањето од 

двете договорни страни. 

 

Бр. 03-226/3 Бр. 03-19/3 

3 февруари 2016 година 26 јануари 2016 година 

Радовиш Кривогаштани 

  

Општина Радовиш Општина Кривогаштани 

градоначалник,  градоначалник,  

Сашко Николов, с.р. Тони Заткоски, с.р.  
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