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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1658. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 

ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО 

ХОЛАНДИЈА 

 

I 

Г. Никола Димитров, се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 

Македонија во Кралството Холандија, со седиште во 

Хаг. 

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во Кралството Холанди-

ја престанува заклучно со 31.3.2014 година. 

 

III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

    Указ број 177                             Претседател 

14 март 2014 година              на Република Македонија, 

        Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

  Стр. 
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1659. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 

И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО УНГАРИЈА, ФЕДЕРАЛНА РЕ-

ПУБЛИКА НИГЕРИЈА И РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 

I 

Г. Дарко Ангелов се отповикува од должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-

донија во Унгарија, Федерална Република Нигерија и 

Република Казахстан, со седиште во Будимпешта. 

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во Унгарија, Федерална 

Република Нигерија и Република Казахстан престанува 

заклучно со 30.4.2014 година. 

 

 III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

IV 

Овој указ  влегува со сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ бр. 178 Претседател 

14 март 2014 година на Република Македонија, 

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

1660. 

Врз основа на член 23 и член 24 став (2) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 11.3.2014 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ВИСИНАТА И 

УПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИ-

ВАТИ ШТО СЕ ПЛАЌА ПРИ УВОЗ И/ИЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 

Член 1 

Во Уредбата за начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз и/или производство на нафтени деривати 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.138/2009 и 52/2011), образецот УННД се заменува со нов об-

разец кој е даден во прилог и е составен дел на оваа уредба. 

 

Член 2 

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

Македонија“. 

 

Бр. 42-2009/1                                                                                                 Заменик на претседателот 

11 март 2014 година                                                                                                 на Владата на Република 

Скопје                                                                                                 Македонија, 

                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1661. 

Врз основа на член 11  точка 7 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 

22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), 

Владата на Република Македонија на седницата, од-

ржана на 11.3.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2014 ГОДИНА 

НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. –СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2014 година на ЈП „Маке-

донски шуми“  п.о. –Скопје, бр.02-121/2 од 29.1.2014 

година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно прет-

пријатие, на седницата, одржана на 29.1.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-1092/1 Заменик на претседателот 

11 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1662. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

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

и 27/2014), Владата на Република Македонија на сед-

ницата, одржана на 11.3.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НA ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ НА 

ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Акцио-

нерско друштво за изградба и стопанисување со стан-

бен простор и со деловен простор од значење за Репуб-

ликата - Скопје, му престанува користењето на нед-

вижната ствар - објект на ул „Димо Наредникот“ б.б. 

Прилеп, кој се наоѓа на КП 13554, КО Прилеп, број на 

зграда 1, влез 1, кат - ПР, со внатрешна површина од 

438 м2, запишана во Имотен лист бр. 33278, сопстве-

ност на Република Македонија. 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење, без надомест на Фондот на пен-

зиското и инвалидското осигурување на Македонија. 
 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Акционерското 

друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-

тор и со деловен простор од значење за Републиката и 

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 

Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-1903/1 Заменик на претседателот 

11 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1663. 

Врз основа на член 11  точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 

22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), 

Владата на Република Македонија на седницата, од-

ржана на 11.3.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ 

ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ 

ШУМИ“ П.О. – СКОПЈЕ-ЗА ИЗВОЗ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цените на главни шумски производи на 

ЈП „Македонски шуми“  п.о. – Скопје-за извоз, бр.02-

176/5 од 7.2.2014 година, донесена од Управниот одбор 

на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 

7.2.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-1923/1 Заменик на претседателот 

11 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1664. 

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија„ 

бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 

151/2011), Владата на Република Македонија на седни-

цата, одржана на 11.3.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-

СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ИЗ-

ВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ  

„МАКЕДОНСКИ БЛЕСОК – 10“ 

 

1. Се одобрува влегување и престојување на 10 (де-

сет) припадници на вооружените сили од земјите член-

ки на НАТО и Партнерството за мир, во својство на 

набљудувачи и оценувачи, на територијата на Републи-

ка Македонија заради изведување на вежбовната ак-

тивност „Македонски блесок – 10“ (во натамошниот 

текст: вежбовната активност) со припадници на Арми-

јата на Република Македонија, (во натамошниот текст: 

Армијата), која ќе се одржи на Армискиот полигон 

Криволак и Центарот за обука Пепелиште, во периодот 

од 5.4.2014 година до 11.4.2014 година.  

2. Финансиските трошоци за транспорт и сместува-

ње на припадниците на вооружените сили од земјите 

членки на НАТО и Партнерството за мир, ги обезбеду-

ваат земјите кои ги упатуваат, а трошоците за исхрана 

ги обезбедува Министерството за одбрана.  

3. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-

нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-

дата на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 42-2039/1 Заменик на претседателот 

11 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1665. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“бр.8/2005, 

150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 

27/2014), Владата на Република Македонија на седни-

цата, одржана на 11.3.2014 година, донесе 

О Д Л У КА 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО HA СОПСТВЕНОСТ HA 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ HA РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА BO ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА HA  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижни 

ствари во корист на Република Македонија, во јавната 

книга за запишување на правата на недвижностите, и 

тоа; 

- КП.бр.2201 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.1, приземје, намена П- помошен 

простор, со површина од 44м2; 

- КП.бр.2202 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.1, приземје, намена П- помошен 

простор со површина од 88м2; 

- КП.бр.2202 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.2, приземје, намена ДП-деловен 

простор со површина од 81м2; 

- КП.бр.2202 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.З, приземје, намена ДП-деловен 

простор со површина од 65м2; 

- КП.бр.2202 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.4, приземје, намена ДП-деловен 

простор со површина од 110м2; 

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.1, приземје, намена П- помошен 

простор со површина од 69м2; 

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.2, приземје, намена ДП-деловен 

простор со површина од 129м2; 

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.З, приземје, намена ДП-деловен 

простор со површина од 109м2; 

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.4, приземје, намена ДП-деловен 

простор со површина од 71м2; 

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.5, приземје, намена ДП-деловен 

простор со површина од 68м2; 

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.6, приземје, намена ДП-деловен 

простор со внатрешна површина од 108м2; 
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- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.7, приземје, намена ДП-деловен 

простор со површина од 255м2; 

- КП.бр.2204 (детско одморалиште Шула Мина - 

Крушево), зграда бр.7, приземје, намена ПП -помошна 

површина, со површина од 19м2. 

 

Член 2 

Co денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за запишување право на 

сопственост на недвижни ствари во корист на Републи-

ка Македонија во јавната книга за запишување на пра-

вата на недвижностите, бр.41-1696/1 од 10.04.2012 го-

дина („Службен весник на Република Македонија" 

бр.50/2012). 
            

Член З 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“ . 

 

Бр. 42-2042/1 Заменик на претседателот 

11 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1666. 

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од 

Законот за сметање на времето („Службен весник на 

Република Македонија“, бр.17/1996 и 16/1997) и член 

36, став 3 од Законот за Владата на Република Македо-

нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата, одржана на 11.3.2014 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО 

И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО 

НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2014 

ГОДИНА 

 

1. Летното сметање на времето во 2014 година за-

почнува на 30 март во 02h 00min 00s така што со по-

местување за еден час нанапред времето во 02h 00 min 

00 s се смета како 03h 00min 00s. 

2. Летното сметање на времето во 2014 година се 

завршува на 26 октомври во 03h  00min 00s, така што 

со поместување за еден час наназад времето во 03h 

00min 00s се смета како 02h 00 min 00 s. 

3. Часот кој на 26 октомври 2014 година, поради по-

местувањето за еден час наназад се појавува двапати 

помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува – 

првиот пат како час 2А,  а вториот пат како час 2Б. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 42-2127/1 Заменик на претседателот 

11 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1667. 

По извршеното проверување на изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за висината на 

надоместокот за активности и официјални контроли на 

храна и храна за животни која се увезува во Република 

Македонија и активности и официјални контроли на 

храна и храна за животни која се произведува и става 

во промет како и начин на нивна наплата бр. 42-1799/1 

од 5.3.2014 година, објавена во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 45/2014 година, направена е 

техничка грешка, поради што се додава 

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-

ТОКОТ ЗА АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ 

КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 

КОЈА СЕ УВЕЗУВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА И АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ 

КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 

КОЈА СЕ ПРОИЗВЕДУВА И СТАВА ВО ПРОМЕТ 

КАКО И НАЧИН НА НИВНА НАПЛАТА 

 

Кон текстот на Одлуката се доставуваат Прилог 1, 

Прилог 2 кои се составен дел на Одлуката. 

 

Бр. 42-1799/2  

11 март 2014 година Од Владата 

Скопје на Република Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

1668. 

О Б Ј А В А 
 
Конвенцијата за украдените или незаконски изведе-

ните културни добра на Меѓународниот институт за 

унификација на приватното право (УНИДРОИТ), доне-

сена на 24 јули 1995 година во Рим и ратификувана со 

Закон за ратификација на Конвенцијата за украдените 

или незаконски изведените културни добра на Меѓуна-

родниот институт за унификација на приватното право 

(УНИДРОИТ), („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 96/2005), влегува во сила на 1 јули 2014 го-

дина. 

 

4 март 2014 година           Министер,  

        Скопје                  Никола Попоски, с.р. 

__________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1669. 

Врз основа на член 41 став (7) од Законот за зашти-

та на децата („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 23/13 и  12/14), министерот за труд и социјал-

на политика, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ПОТРЕБНАТА ДО-

КУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА  

ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

 

Член 1 

    Во Правилникот за формата и содржината на об-

расците на барањата и потребната документација за ос-

тварување на правата за заштита на децата  („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 70/13),  во член 3 

ставот (2) се менува и гласи:  

„Со барањето од став (1)  на овој член, при продол-

жувањето на правото на детски додаток се подне-

сува/обезбедува соодветна документација за утврдува-

ње на материјалната состојба на семејството, а за ут-

врдување на семејната состојба доколку настанале про-

мени во истата, а во зависност од возраста на детето се 

доставува и: за дете од училишна возраст кое е на ре-

довно школување - потврда за редовно  школување из-

дадена од установата во која се образува, односно  пот-

врда за вонредно школување издадена од установата во 

која се образува (врз основа на  потврда издадена од 

соодветен лекар); за дете кое наполно и трајно или за 

подолго од една година ќе остане неспособно за работа 

пред наполнети 15 години живот или за време на ре-

довното школување - потврда од соодветен лекар; за 

дете над 15 годишна возраст кое наполно и трајно или 

за подолго од една година ќе остане неспособно за ра-

бота по наполнети 15 години живот или за време на ре-

довното школување и за дете на кое му е признаено 

правото на работно оспособување се до неговото ус-

пешно завршување, но најдолго до навршување на 18 

години живот - наод и мислење од комисија при Фон-

дот на  пензиското и инвалидското осигурување на Ма-

кедонија, за утврдување на неспособноста, доколку 

има промена и  за член на семејство кој е на редовно, 

односно вонредно студирање поради болест - потврда 

за редовно/вонредно студирање . “ 

Во ставот (3) бројот „19“ се заменува со бројот 

„20“. 

Во ставот (4) зборовите „13 и “ се бришат, а зборо-

вите „на овој член“ се заменуваат со зборовите „и 19 на 

овој член“. 

Во ставот (5) по бројот „12,“ се додава бројот „13,“, 

по бројот „14“ запирката се заменува со зборот „и“, а 

по бројот „17“ зборовите „ и 20“ се бришат. 

 
Член 2 

Во член 4 во ставот (2)  по алинејата 9 се додава но-

ва алинеја 10, која гласи: 

 „ - под V. податоци за самохран родител (разведен 

брак, едниот родител е починат, едниот родител се во-

ди за исчезнат, едниот родител се води за непознат);“ 

      

Член 3 

(1)Во член 5 во ставот (1) по точката 4 се додава но-

ва точка 5, која гласи: 

 „5. За самохран родител,  доколку едниот родител е 

починат – препис на извод од матична книга на умре-

ните; за разведен брак – правосилна судска пресуда, 
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доказ дека родителот не е во брачна  заедница -препис 

на извод од матична книга на родени не постар од шест 

месеци, или  дека родителот не е во вонбрачна заедни-

ца - изјава дека не е во вонбрачна заедница, доказ од 

надлежен суд дека едниот родител се води за исчезнат, 

а за родител кој се води за непознат  препис на извод 

од матична книга на родените на детето.“  

Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7. 

 (2) Во ставот (2) по зборот „промени“ се става за-

пирка и  се додаваат зборовите „а за самохран родител 

и  соодветен доказ од став (1) точка 5 на  овој член.“  

(3) Во ставот (3) зборовите „точки 2 и 5“ се замену-

ваат со зборовите „точки 2, 5 (правосилна судска пре-

суда за разведен брак, изјава дека не е во вонбрачна  

заедница, доказ дека едниот родител се води за изчез-

нат)   и 6 “. 

(4) Во ставот (4) зборовите „точки 3,4 и 6“ се заме-

нуваат со зборовите „ точки  3, 4 и 7“. 

(5) Во ставот (5) зборовите „точка 1“ се заменуваат 

со зборовите „точките 1 и 5 (за починат родител пре-

пис на извод од матична книга на умрените, за самох-

ран родител- препис на извод од матична книга на ро-

дени со кој се докажува дека не е во брачна заедница)“. 

Член 4 

Во член 8  став (2) во алинејата 5 по зборот „наве-

дување“ се додаваат зборовите „ на редните броеви“. 

Во алинејата 12 зборот „ задолжителни“ се брише. 

Во став (3) во алинејата 12 зборот „ задолжителни“ 

се брише. 
 

Член 5 

Во член 13 во ставот (2) по зборовите „продолжува-

ње на“ се додаваат зборовите “правото на родителски 

додаток кон“. 

 

Член 6 

Во  член 15 по ставот (3) се додаваат шест  нови  

става (4), (5), (6),(7),(8)  и (9), кои гласат : 

„ (4) Писмена согласност за користење на личните 

податоци во постапката за остварување на правото, 

поднесуваат и другите полнолетни членови на семеј-

ството, за обезбедување на доказите од став (1)  на овој 

член.  

(5) Писмената согласност од став (4) на овој член се 

дава на Образец-Изјава, кој е даден во Прилог бр.6-А и 

е составен дел на овој правилник. 

(6) Писмената согласност од став (4) на овој член се 

печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

име и презиме на давателот на изјавата, единствен ма-

тичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, 

број, датум и орган кој ја издал личната карта, содржи-

на на изјавата и место за потпис на давателот на изјава-

та и службеното лице. 

(7) За малолетните членови на семејството писме-

ната согласност од ставот (1) нa овој член ја дава роди-

телот /старателот. 

(8) Писмената согласност од став (7) на овој член се 

дава на Образец-Изјава, кој е даден во Прилог бр.6-Б и 

е составен дел на овој правилник. 

(9) Писмената согласност од став (7) на овој член се 

печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

име и презиме на малолетниот член на семејството,  

единствен матичен број на малолетниот член на семеј-

ството, место и адреса на живеење, име и презиме на 

давателот на изјавата- родител/старател,  единствен ма-

тичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, 

број, датум и орган кој ја издал личната карта, содржи-

на на изјавата и место за потпис на подносителот на из-

јавата и службеното лице.“ 

 

Член 7 

Обрасците БДД: „Барање за остварување-продол-

жување на право на детски додаток”-Прилог бр.1 и 

БПД; „Барање за остварување – продолжување на пра-

во на посебен додаток”-Прилог бр.2, се заменуваат со 

нови обрасци БДД: „Барање за остварување-продолжу-

вање на право на детски додаток”-Прилог бр.1 и БПД; 

„Барање за остварување – продолжување на право на 

посебен додаток”-Прилог бр.2, кои се дадени во прилог 

и се составен дел на овој правилник.  

Обрасците „Изјава“ – Прилог бр. 6-А и „Изјава“ – 

Прилог бр. 6-Б, се дадени во прилог и се составен дел 

на овој правилник.  

 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 11-832/3 Министер 

5 март 2014 година  за труд и социјална политика,  

Скопје Диме Спасов, с.р. 
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1670. 

Врз основа на член 53 од Законот за заштита на де-

цата („Службен весник на Република Македонија” бр. 

23/13 и  12/14), министерот за труд и социјална поли-

тика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИ-

ТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за поблиските услови, критериуми 

и начинот за остварување на правата за заштита на де-

цата  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

62/13),  во член 5 во ставот (2) по зборовите „е призна-

ено правото“ се става точка, а зборовите до крајот на 

реченицата се бришат. 

 

Член 2 

Во член 8 во ставот (3) зборовите „ Инвалидско 

пензиска комисија при Фондот за здравствено осигуру-

вање на Македонија“ се заменуваат со зборовите „ко-

мисија при Фондот на  пензиското и инвалидското оси-

гурување на Македонија“. 

 

Член 3 

Во член 11  ставот (2) се менува и гласи: 

„ Покрај доказите од ставот (1) на овој член во за-

висност од возраста на детето се доставува и: за дете од 

училишна возраст кое е на редовно школување - пот-

врда за редовно  школување издадена од установата во 

која се образува, односно  потврда за вонредно школу-

вање издадена од установата во која се образува (врз 

основа на  потврда издадена од соодветен лекар); за де-

те кое наполно и трајно или за подолго од една година 

ќе остане неспособно за работа пред наполнети 15 го-

дини живот или за време на редовното школување - 

потврда од соодветен лекар; за дете над 15 годишна 

возраст кое наполно и трајно или за подолго од една 

година ќе остане неспособно за работа по наполнети 15 

години живот или за време на редовното школување и 

за дете на кое му е признаено правото на работно оспо-

собување се до неговото успешно завршување, но нај-

долго до навршување на 18 години живот - наод и мис-

лење од комисија при Фондот на  пензиското и инва-

лидското осигурување на Македонија, за утврдување 

на неспособноста, доколку има промена и  за член на 

семејство кој е на редовно, односно вонредно студира-

ње поради болест - потврда за редовно/вонредно студи-

рање . “ 

 

Член 4 

 Во членот 16 по ставот (2)  се додава  нов став (3),  

кој гласи: 

 „ (3) На самохран родител на кој му се сменил ста-

тусот по  основ на кој го остварил правото  на посебен 

додаток (склучување на брачна заедница, започнување 

на вонбрачна заедница или враќање на исчезнатиот ро-

дител), правото на користење на посебен додаток за са-

мохран родител кој има дете со  специфични потреби, 

кое има пречки во телесниот или менталниот развој 

или комбинирани пречки во развојот до 26 години жи-

вот, му престанува првиот ден од наредниот месец од 

месецот во кој настанала промената. “ 

      

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.                   

 

Бр. 11-833/3 Министер 

5 март 2014 година  за труд и социјална политика,  

Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 
 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1671. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден  13.3.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Костадинка Ѓоргиева, судија на Основниот суд Штип, 

со навршување на 64 години на 12.3.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-

то – 13.3.2014 година.  

 

Бр. 07-562/1 Судски совет 

13 март 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска с.р. 

__________ 

 

1672. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден  13.3.2014 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Роза Делева, судија на Основниот суд Струмица, со 

навршување на 64 години на 12.2.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-

то – 13.3.2014 година.  

 

Бр. 07-563/1 Судски совет 

13 март 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска с.р. 

__________ 

1673. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден 13.3.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Јордан Лазаров, судија на Основниот суд Велес, со нав-

ршување на 64 години на 2.1.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-

то – 13.3.2014 година.  

 

Бр. 07-564/1 Судски совет 

13 март 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска с.р. 

__________ 

 

1674. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден  13.3.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Јован Јовановски, судија на Апелациониот суд Скопје, 

со навршување на 64 години на 2.3.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-

то – 13.3.2014 година.  

 

Бр. 07-565/1 Судски совет 

13 март 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска с.р. 

__________ 

1675. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден 13.03.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Милка Ристова, судија на Врховниот суд на Република 

Македонија, со навршување на 64 години на 28.2.2014 

година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-

то – 13.3.2014 година.  

 

Бр. 07-566/1 Судски совет 

13 март 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска с.р. 

__________ 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1676. 

Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од 

Законот за задолжително капитално финансирано пен-

зиско осигурување („Службен весник на Република 

Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 

29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 

98/2012 и 13/2013) и член 7 став (1) точка ѓ) од Стату-

тот на Агенција за супервизија на капитално финанси-

рано пензиско осигурување (бр.01-385/3 од 18.03.2013 

година) Советот на експерти на Агенцијата за суперви-

зија на капитално финансирано пензиско осигурување 

на седницата на 26.11.2013 година, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ЗА 

2014 ГОДИНА ШТО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИ-

ЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕН-

ЗИСКО  ОСИГУРУВАЊЕ  ГО  НАПЛАТУВА  ОД  

ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА 

 

Член 1 

Висината на месечниот надомест за 2014 година 

што Агенцијата за супервизија на капитално финанси-

рано пензиско осигурување го наплатува од секое пен-

зиско друштво изнесува 0,8% од секој уплатен придо-

нес во претходниот месец. 

 

Член 2 

Надоместот од член 1 на оваа Одлука се пресметува 

како процент од вкупните придонеси уплатени во прет-

ходниот месец во секој пензиски фонд со кој управува 

пензиското друштво. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност 

од Собранието на Република Македонија. 

 

Бр.  02-1566/6 Претседател 

11 декември 2013 година на Советот на експерти, 

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 

 

1677. 

Врз основа на член 56 став (3) точка ж) и став (4) од 

Законот за задолжително капитално финансирано пен-

зиско осигурување („Службен весник на Република 

Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 

29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 

98/2012 и 13/2013) и  член 7 став (1) точка ѓ) од Стату-

тот на Агенцијата за супервизија на   капитално финан-

сирано пензиско осигурување (бр. 01-385/3 од 

18.03.2013 година) Советот на експерти на Агенцијата 

за супервизија на капитално финансирано пензиско 

осигурување, на 26.11.2013 година, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО 

АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛ-

НО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВА-

ЊЕ ГИ НАПЛАТУВА ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на висината на надо-

местоците што Агенцијата за супервизија на капитално 

финансирано пензиско  осигурување ги наплатува од 

пензиските друштва („Службен весник на Република 

Македонија” број 36/2013), во член 1 став (1) точка 9) 

потточката г)  се менува и гласи: 

„г) пристап кон информациониот систем на 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 

пензиско осигурување во висина од 99.75100 денари, 

месечно.“ 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност 

од Собранието на Република Македонија.   

 

Бр.  02-1566/7 Претседател 

11 декември 2013 година на Советот на експерти, 

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1678. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 

136/2011, 79/2013, 164/2013 и  41/2014) и членовите 5 и 

6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на 

тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 

94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по 

Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-

Скопје за утврдување на продажната цена на природ-

ниот гас за март 2014 година, на седницата одржана на 

13 март 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-

РОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ МАРТ ОД 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како 

вршител на енергетската дејност Снабдување со приро-

ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-

мот за пренос на природен гас, продажната цена на 

природниот гас за месец март од 2014 година, се ут-

врдува да изнесува 22,6883 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 

на природниот гас (набавната цена се состои од фак-

турна цена на природниот гас со вклучени зависни тро-

шоци) во износ од 22,3925 ден/nm3 и цена за услугата 

снабдување на тарифните потрошувачи непосредно 

приклучени на системот за пренос на природен гас во 

износ од  0,2958 ден/nm3. 
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Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и уп-

равување со системот за пренос на природниот гас во 

износ од 1,4642 ден/nm3, а која се однесува за тари-

фните потрошувачи непосредно приклучен на систе-

мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 

потрошувачи непосредно приклучени на системот за 

пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 

3 на овој член, за месец март 2014 година во кој не е 

содржан данокот на додадена вредност изнесува 

24,1525 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надо-

месток на цената на природниот гас за месец март од 

2014 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 

4,3475 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-

рифните потрошувачи непосредно приклучени на сис-

темот за пренос на природен гас, во согласност со став 

4 и 5 на овој член, за месец март од 2014 година изне-

сува 28,5000 ден/nm3. 

 

Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 

на САД доларот од 44,9800 денари за еден САД долар, 

за месец февруари од 2014 година, согласно заклучни-

цата за купопродажба на девизи. 

 

Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.  

 

Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

 

    УП1 Бр. 08-32/14                           Претседател, 

13 март 2014 година                    Димитар Петров, с.р. 

            Скопје                        

__________ 

1679. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), а постапувајќи 

по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со 

хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD 

ENERGY GROUP ДОО експорт-импорт Тетово, на ден 

14.03.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ  

НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија УП1 бр. 08-269/12 од 08.05.2013 година, обја-

вено во „Службен весник на Република Македонија“, 

бр.68/13, во заградата по зборовите: „Министерство за 

економија - концедент со бр.12-879/1 од 28.01.2011 го-

дина“ се додаваат зборовите: „и анекс на договорот 

арх.бр.12-518/2 од 20.01.2014 година“. 

2. Во точката 2 алинеи 5 и 7, во заградата по зборо-

вите: „Министерство за економија - концедент со 

бр.12-879/1 од 28.01.2011 година“ се додаваат зборо-

вите: „и анекс на договорот арх.бр.12-518/2 од 

20.01.2014 година“. 

3. Во точката 2 алинеја 8, датумот „28.01.2014 го-

дина“ се менува и гласи: „20.11.2014 година“. 

4. Во точката 3 во заградата по зборовите: „Минис-

терство за економија - концедент со бр.12-879/1 од 

28.01.2011 година“ се додаваат зборовите: „и анекс на 

договорот арх.бр.12-518/2 од 20.01.2014 година“. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-

лика Македонија. 

        

  УП1 бр. 08-269/12   

14 март 2014 година                            Претседател,           

      Скопје                                  Димитар Петров с.р. 

__________ 

 

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

1680. 

Државниот инспекторат за локална самоуправа врз 

основа на член 23 став 1 од Законот за државниот 

инспекторат за локална самоуправа („Службен весник 

на РМ“ бр. 158/10) на ден 10.03.2014 го донесе след-

ното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Примената на Одлуката за определување на имиња 

и улици во Општината Неготино донесена од Советот 

на Општина Неготино, објавена во („Службен гласник 

на општина Неготино“ бр.14/2013, со наш архивски 

број 17-5/218 примена на ден 10.03.2014, СЕ ЗАПИРА. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

   

Државниот инспекторат за локална самоуправа врз 

основа на член 23 став 1 од Законот за Државниот 

инспекторат за локална самоуправа („Службен весник 

на РМ“ бр. 158/10) изврши редовен инспекциски над-

зор над законитоста на прописите донесени од страна 

на советот на општина Неготино кои градоначалникот 

на општина Неготино ги достави до Државниот 

инспекторат за локална самоуправа на ден 10.03.2014 

година,објавени во  Службениот гласник на општина 

Неготино Бр.14/13 година.                                         

Во наведениот Службен гласник Бр.14/13 година на 

општината Неготино е донесена одлука за определува-

ње на имиња и улици во Општината Неготино донесе-

на на седница на Советот на Општината на ден 

04.11.2013 година што е спротивно на Законот за Опре-

делување на имиња на улици, плоштади, мостови и на 

други инфраструктурни објекти („Службен весник на 

РМ“ бр. 66/04) каде во член 8 е наведено дека опреде-

лување на имиња на улици не може да се врши шест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месеца пред одржувањена редовните претседател-

ски,парламентарни и локални избори и една година 

пред планиран попис на населението.  

Од фактите утврдени во постапката на извршениот 

надзор над законитоста на цитираниот пропис на оп-

штината, Органот заклучи дека донесената одлука не е 

во согласност со законските прописи. 

Врз основа на горенаведеното се одлучи како во 

диспозитивот на решението. 
 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: 

 

Правна поука: Против ова решение може да се изја-

ви жалба  до министерот за локална самоуправа во рок 

од три дена од денот на приемот на решението. 

Жалбата против ова решение не го одлага неговото 

извршување, согласно со членот 23 став 5 од Законот 

за државниот инспекторат за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр. 158 од 9.12.2010 година). 

 

Бр. 17-511/1  

11 март 2014 година Директор, 

Скопје Ванчо Шехтански, с.р. 
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