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1674. 
Врз основа на член 50, став (8) од Законот за јавна 

внатрешна финансиска контрола („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 90/2009), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 3.5.2011 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕПРАВИЛ-
НОСТИ, НАЧИНОТ НА МЕЃУСЕБНАТА СОРАБО-
ТКА, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, РОКОВИТЕ И НА-
ЧИНОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕПРАВИЛНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува постапката за спречува-
ње на неправилности, начинот на меѓусебната сорабо-
тка, формата, содржината, роковите и начинот за изве-
стување за неправилностите. 

 
Член 2 

Одредбите од оваа уредба се применуваат на субје-
ктите од јавниот сектор и корисниците на средства од 
фондовите на Европската Унија. 

 
Член 3 

Одделни поими употребени во оваа уредба го имаат 
следново значење: 

1. Неправилност е непридржување или погрешна 
примена на законите и други прописи како и меѓуна-
родните спогодби, која произлегува од работата или 
пропустите на  корисниците на јавните средства, а која 
има или би можела да има штетно влијание на Буџетот 
на Република Македонија, средствата од ЕУ и средства 
од други домашни и странски извори, било да се рабо-
ти за приходи/примања, расходи/издатоци, поврати, 
наследства или обврски. 

2. Измама е каква било намерна постапка или про-
пуст поврзана со: користење или прикажување лажни, 
неточни или нецелосни изјави или документи, што има 
за резултат незаконско присвојување или неправедно 
задржување на јавни средства, средства од ЕУ и средс-
тва од други домашни и странски извори; неоткривање 
на информации, при што се крши некоја посебна обвр-
ска со ист ефект и неправилна употреба на таквите 
средства за цели поинакви од оние за кои средствата 
биле првично доделени. 

3. Организациона единица за спречување на непра-
вилности и измами (Anti-Fraud Coordinating Structures - 
AFCOS) во Управата за финансиска полиција во Мини-
стерството за финансии (во понатамошниот текст: Еди-
ница во Управата за финансиска полиција) е организа-
циона единица која е задолжена за координација на си-
стемот за спречување неправилности и измами, како и 
за прием, контрола, преземање мерки и изготвување 
извештаи за неправилности во управувањето и кори-
стењето на јавните средства, средствата на ЕУ, како и 
средствата од други домашни и странски извори. 

4. Корисници на средства на Европската унија се 
корисници на јавните средства кои учествуваат  во си-
стемот на управување и користење на средства од про-
грамите на ЕУ кои Република Македонија ги добива од 
буџетот на ЕУ во согласност со меѓународните акти 
склучени помеѓу Република Македонија и Европската 
Унија. 

5. Лице задолжено за неправилности е лице врабо-
тено во јавниот сектор кое ги прима пријавите за не-
правилности и сомнежи за измами или корупција и ги 
презема активностите против неправилности и измами. 

6. Подносител на пријава е лице кое на лицето за-
должено за неправилности или на Единицата во Упра-
вата за финансиска полиција ги доставува сознанијата 
за неправилности и сомнежите за измами или корупци-
ја и може да биде вработен во јавниот сектор, како и 
домашни или странски физички или правни лица над-
вор од јавниот сектор. 

7. Евидентна книга на лица задолжени за неправил-
ности е книга во која се евидентираат лицата задолже-
ни за неправилности и истата се води во Единицата во 
Управата за финансиска полиција.  

8. Евидентна книга на неправилности е книга во ко-
ја се евидентираат сите податоци за пријавените непра-
вилности и сомнежи за измами или корупција и истата 
се води од лицето задолжено за неправилности и Еди-
ницата во Управата за финансиска полиција. 

9. Инспектори на Европската унија се овластени ли-
ца од Европската комисија задолжени за проверка на 
лице место за начинот на користење на средствата од 
ЕУ.  

 
Член 4 

(1) Раководителот на субјектот од јавниот сектор на 
лицето задолжено за неправилности му овозможува це-
лосно, слободно и неограничено право на пристап до 
документацијата, податоците и информациите, како и 
до имателите на податоците. Раководителот е должен 
на лицето задолжено за неправилности да му обезбеди 
независност во работата како и простор и опрема за ра-
бота. 

(2) Раководителот на субјектот од јавниот сектор, 
на Единицата во Управата за финансиска полиција ка-
ко и на инспекторите од Европската Унија им овозмо-
жува потполно, слободно и неограничено право на 
пристап до документацијата, податоците и информаци-
иите како и до имателите на податоците.  

(3) Раководителот на субјектот од јавниот сектор на 
службената веб страна на субјектот од јавниот сектор 
или на друг соодветен начин ги објавува податоците за 
лицето задолжено за неправилности. 

 
Член 5 

(1) Раководителот на субјектот од  јавниот сектор 
до Единицата во Управата за финансиска полиција, до-
ставува податоци за лицето назначено за известување 
за  неправилности и сомнежи за измами или корупција 
заради евиденција во Евидентната книга на лицата за-
должени за неправилности. 

(2) Раководителот на субјектот од јавниот сектор 
може да назначи повеќе лицa задолжени за неправил-
ности со тоа што определува кое од нив е одговорно за 
сумирање и доставување на извештаите до Единицата 
во Управата за финансиска полиција. 

(3) Внатрешниот ревизор не може да биде назначен 
за лице задолжено за неправилности. 

(4) Доколку раководителот на субјектот од јавниот 
сектор не назначи лице задолжено за неправилности, се 
смета дека истиот е лице задолжено за неправилности. 



9 мај 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 63 - Стр. 41 

Член 6 
Лицата задолжени за неправилности треба да поми-

нат обука за стручно оспособување согласно програма 
за обука на Единицата во Управата за финансиска по-
лиција, како и постојано да се оспособуваат и да ги 
усовршуваат стручните способности и вештини преку 
организирани обуки. 

 
Член 7 

(1) Лицето задолжено за неправилности: 
- презема активности за заштита од неправилности 

и сомнежи за измами или корупција како и јакнење на 
интегритетот и етиката кај субјектот од јавниот сектор, 

- презема потребни активности за воспоставување 
на ефикасен систем за спречување на неправилности и 
сомнежи за измами или корупција, 

- врши прием на извештаи за неправилности и сом-
нежи за измами или корупција,  

- презема активности за откривање на неправилно-
сти и сомнежи за измами или корупција, 

- ги следи активностите по известувањата за утвр-
дени неправилности и сомнежи за измами или коруп-
ција како и за преземените мерки, 

- редовно известува за утврдените неправилности и 
сомнежи за измами или корупција и за преземените 
мерки, 

- ги проверува и обединува извештаите за непра-
вилностите и сомнежите за измами или корупција и 
истите ги доставува до Единицата во Управата за фи-
нансиска полиција, 

- врши архивирање и чување на прибраната доку-
ментација, 

- води Евидентна книга на неправилности, 
- соработува со инспекторите на Европската Унија 

во спроведувањето на активностите за откривање не-
правилности и сомнежи за измами или корупција и 

- соработува со Единицата во Управата за финанси-
ска полиција и други надлежни органи вклучени во  
спречување неправилности и сомнежи за измами или 
корупција. 

(2) Лицата задолжени за неправилности соработува-
ат со внатрешната ревизија и лицата вклучени во финан-
сиското управување и контрола со цел унапредување на 
системот на јавна внатрешна финансиска контрола. 

 
Член 8 

(1) Субјектите од јавниот сектор воспоставуваат и 
водат Евидентна книга на неправилности. 

(2) Податоците од Евидентната книга на неправил-
ности се доверливи и се означуваат како класифицира-
ни информации. 

 
Член 9 

(1) Подносителот на пријава за неправилност и сом-
неж за измама или корупција, информацијата може да 
ја достави до лицето задолжено за неправилности пис-
мено, телефонски, по електронска пошта или по факс, 
лично или анонимно. 

(2) Лицето задолжено за неправилности за приме-
ните информации од став 1 на овој член составува бе-
лешка и пријавата ја заведува во Евидентната книга на 
неправилности. 

(3) Лицето задолжено за неправилности, по добие-
ното известување за постоење неправилности или сом-
неж за измами или корупција, ги презема потребните 
мерки и за тоа ги известува Јавното обвинителство на 
Република Македонија, Единицата во Управата за фи-
нансиска полиција и финансиската инспекција во јав-
ниот сектор. 

(4) Лицето задолжено за неправилности во рок од 
15 дена во пишана форма, за преземените мерки, го из-
вестува подносителот на информацијата, освен во слу-
чај на анонимна пријава. 

(5) Доколку информацијата за неправилност и сом-
неж за измама или корупција се однесува на раководи-
телот на субјектот од јавниот сектор, лицето задолжено 
за неправилности ќе ги преземе сите потребни мерки за 
да ги информира органите од став (3) на овој член. 

(6) Лицето задолжено за неправилности на содветен 
начин го следи текот на постапување по утврдените не-
правилности и сомнежи за измами или корупција. 

(7) На подносителите на информација  за неправил-
ности и сомнежи за измами или корупција им се обез-
бедува заштита на идентитетот и стекнатите права од 
работен однос  согласно закон. 

 
Член 10 

Единицата во Управата за финансиска полиција од 
подносителот на пријавата може директно да биде из-
вестена за неправилности и сомнежи за измами или ко-
рупција доколку лицето задолжено за неправилности 
не постапи согласно член 9 став (5) од оваа уредба или 
не извести за тоа од оправдани причини. 

 
 

Член 11 
Единицата во Управата за финансиска полиција : 
- врши координација на планираните и оперативни-

те активности кои се преземаат со цел заштита на фи-
нансиските интереси на Република Македонија и на 
Европската Унија, 

- врши анализа на состојбите и дава иницијатива за 
предлагање на прописи поврзани со унапредување на 
постапката за спречување на неправилностите и сомне-
жите  за измами или корупција, како и заштита на фи-
нансиските интереси на Република Македонија и 
Европската Унија, 

- дава мислење до надлежните органи за предлог 
прописите од областа на неправилностите и сомнежите 
за измами или корупција и заштита на финансиските ин-
тереси на Република Македонија и Европската Унија, 

- изготвува стратегии  од областа на неправилно-
стите и сомнежите за измами или корупција и заштита 
на финансиските интереси на Република Македонија и 
Европската Унија, 

- врши непосредна контрола самостојно и во сора-
ботка со инспекторите на Европската Унија, 

- поднесува пријави за неправилности и сомнежи за 
измами или корупција до Јавното обвинителство на Ре-
публика Македонија, 

- врши размена на информации со други надлежни 
органи во случај на неправилности и сомнежи за изма-
ми или корупција во користење на јавните средства и 
средствата од ЕУ, 
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- непосредно соработува и разменува информации 
со Европската канцеларија за борба против измами 
(OLAF - Office Europeen de Lutte Anti-Fraude) како на-
ционална контакт точка во Република Македонија  за 
помагање и поддршка на  OLAF  во спречување на из-
мамите, 

- изготвувува Годишен извештај за спречување на 
неправилности и сомнежи за измами или корупција кој 
го доставува до Владата на Република Македонија, нај-
доцна до крајот на мај тековната година за претходната 
година, 

- објавува податоци за лицата задолжени за непра-
вилности на својата веб страна и  

- организира обуки за лицата вклучени во системот 
за спречување  неправилности, измами или корупција и 
соработува со Европската канцеларија за борба против 
измами (OLAF) за развој на програмата за стручно усо-
вршување на вработените од институциите кои се 
вклучени во заштита на финансиските интереси на ЕУ 
и дава организациска поддршка за нивна реализација. 

 
Член 12 

(1) Лицето задолжено за неправилности поднесува 
извештај до Единицата во Управата за финансиска по-
лиција, за сите неправилности и сомнежи за измами 
или корупција при користење на јавните средства. 

(2) Извештајот од став (1) од овој член се поднесува 
четири пати годишно и тоа за период: 

- од јануари до март тековната година, до 30 април 
тековната година, 

- од април до јуни тековната година, до 31 јули те-
ковната година, 

- од јули до септември тековната година, до 31 
октомври тековната година и 

- од октомври до декември тековната година, до 31 
јануари наредната година. 

(3) Извештајот од став (1) од овој член се поднесува 
и во случај кога не се пријавени неправилности и сом-
нежи за измами или корупција. 

(4) Во случај на утврдени неправилности и сомне-
жи за измами или корупција, известувањето од став (1) 
од овој член се поднесува до потполно решавање на 
случаите на неправилности и сомнежи за измами или 
корупција, односно поврат на средствата. 

 
Член 13 

(1) Лицето задолжено за неправилности поднесува 
извештај до Единицата во Управата за финансиска по-
лиција, за сите неправилности и сомнежи за измами 
или корупција при користење на средствата на ЕУ. 

(2) Извештајот од став (1) од овој член се поднесува 
четири пати годишно и тоа за период: 

- од јануари до март тековната година, до 30 април 
тековната година, 

- од април до јуни тековната година, до 31 јули те-
ковната година, 

- од јули до септември тековната година, до 31 
октомври тековната година и 

- од октомври до декември тековната година, до 31 
јануари наредната година. 

(3) Извештајот од став (1) од овој член се поднесува 
и во случај кога не се пријавени неправилности и сом-
нежи за измами или корупција. 

(4) Во случај на утврдени неправилности и сомне-
жи за измами или корупција, известувањето од став (1) 
од овој член се поднесува до потполно решавање на 
случаите на неправилности и сомнежи за измами или 
корупција, односно поврат на средствата. 

(5) Единицата во Управата за финансиска полиција 
копие од извештајот од став (1) од овој член доставува 
до Националниот координатор за авторизација. 

 
Член 14 

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

 
Бр.51-2756/1                      Заменик на претседателот   

3 мај  2011 година                   на Владата на Република 
   Скопје                                       Македонија, 
                                          д-р Васко  Наумовски, с.р. 

___________ 
1675. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/07, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), а 
во врска со член 10 став 2 од Законот за минерални су-
ровини („Службен весник на Република Македонија 
бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010 и 
53/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 3.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДЗТУ „ПЕТ-БОЈ“ ИЗ-
ВОЗ-УВОЗ ДООЕЛ С.БОГОМИЛА, ЧАШКА НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „РАМНА НИВА”, С. БОГОМИЛА,  

ОПШТИНА ЧАШКА 
 

1. Одлуката за доделување на концесијата за детал-
ни геолошки истражувања на минерална суровина – 
кварц на ДЗТУ „ПЕТ-БОЈ“ извоз-увоз ДООЕЛ с.Бого-
мила, Чашка на локалитетот „Рамна Нива”, с.Богомила, 
општина Чашка бр.51-6832/1 од 7.12.2010 година пре-
станува да важи заради неплаќање на понудениот едно-
кратен надоместок за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 123.500,00 денари.  

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

 
    Бр.51-2684/1                       Заменик на претседателот 
3 мај 2011 година                    на Владата на Република 

  Скопје                                   Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1676. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 10 став 2 од Законот за минерални 
суровини („Службен весник на Република Македонија 
бр.24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010 и 
53/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 3.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДГТУ 
„ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ“ УВОЗ-ИЗВОЗ ОХРИД ДОО-
ЕЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТА”, С.ОПЕЈНЦА, 

ОПШТИНА ОХРИД 
 

1. Одлуката за доделување на концесијата за детал-
ни геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на ДГТУ „ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ“ увоз-извоз Охрид 
ДООЕЛ на локалитетот „Краста”, с.Опејнца, општина 
Охрид бр.51-6830/1 од 7.12.2010 година престанува да 
важи заради неплаќање на понудениот еднократен на-
доместок за доделената концесија за детални геолошки 
истражувања во износ од 1.111.111,00 денари.  

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

 
    Бр.51-2685/1                        Заменик на претседателот 
3 мај 2011 година                    на Владата на Република 

  Скопје                                      Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1677. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 10 став 2 од Законот за минерални 
суровини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010 и 
53/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 3.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТУ „ТЕ ШЕШИ“ 
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„С. КОПАНИЦА”, ОПШТИНА САРАЈ 
 
1. Одлуката за доделување на концесијата за детал-

ни геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на ДПТУ „ТЕ ШЕШИ“ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје на локалитетот „с. Копаница”, општина Сарај 
бр.51-6846/1 од 7.12.2010 година, престанува да важи 
заради неплаќање на понудениот еднократен надоме-
сток за доделената концесија за детални геолошки 
истражувања во износ од 490.000,00 денари.  

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

 
    Бр.51-2686/1                       Заменик на претседателот 
3 мај 2011 година                    на Владата на Република 

  Скопје                                   Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1678. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 10 став 2 од Законот за минерални 
суровини („Службен весник на Република Македонија 
бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010 и 
53/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 3.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТУ 
„ТЕ ШЕШИ“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „БЕЛ КАМЕН”, С.СТЕНКОВЕЦ,  

ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 
 
1. Одлуката за доделување на концесијата за детал-

ни геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на ДПТУ „ТЕ ШЕШИ“ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје на локалитетот „Бел Камен”, с.Стенковец, оп-
штина Чучер Сандево бр.51-6831/1 од 7.12.2010 годи-
на, престанува да важи заради неплаќање на понудени-
от еднократен надоместок за доделената концесија за 
детални геолошки истражувања во износ од 590.000,00 
денари.  

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

 
    Бр.51-2687/1                       Заменик на претседателот 
3 мај 2011 година                   на Владата на Република 

  Скопје                                     Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1679. 

Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
2/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 3.5.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за 

работа на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија за 
2011 година, бр. 02-1004/2-2 од 24.1.2011 година и бр. 
02-5568/06-2 од 11.4.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
    Бр. 51-2711/1                  Заменик на претседателот 
3 мај 2011 година               на Владата на Република 

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

___________ 
1680. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3.5.2011 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ “ANATOLIAN 

EAGLE” ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
  
1. За учество во вежбовна активност “Anatolian 

Eagle“ во Република Турција, (во натамошниот текст: 
вежбовна активност) која ќе се одржи во Република 
Турција, во период од 15 до 16.06 2011 година, се ис-
праќаат 2 припадници на Армијата на Република Маке-
донија. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат, сместување, ис-
храна и транспорт на учесниците во вежбовната актив-
ност ги обезбедува Министерството за одбрана на Ре-
публика Турција. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
    Бр.51-2770/1                       Заменик на претседателот 
3 мај 2011 година                   на Владата на Република 

  Скопје                                    Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

1681. 
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седница одржана на 3.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА 
ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДР-
ЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА УКРАИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука еднострано се укинуваат визите за 
краткорочен престој во Република Македонија до три 
месеци во текот на секој шестмесечен период, за држав-
јаните на Украина во периодот од 15 април 2011 година 
до 31 октомври 2011 година за лицата кои не се опфате-
ни во членот 8 од Спогодбата меѓу Владата на Републи-
ка Македонија и Кабинетот на Министрите на Украина 
за условите за взаемни патувања на граѓаните,  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 77/2010). 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

       
Член 3 

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

  
    Бр.51-2841/1                       Заменик на претседателот 
3 мај 2011 година                   на Владата на Република 

  Скопје                                    Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1682. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 3.5.2011 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА СТОКИ ОД СТОКОВНИТЕ  
РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член  1 

Со оваа одлука се отстапува 200.000 литри Еуроди-
зел БС, 160.000 литри Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 20.000 ли-
три Еуросупер БС-95 од стоковните резерви без надо-
мест на Јавното претпријатије Македонијапат-Скопје. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
    Бр. 51-2893/1                   Заменик на претседателот 
3 мај 2011 година                на Владата на Република 

  Скопје                                     Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕ-
ТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД, ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА 

1683. 
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    Бр. 51-2630/1                                                                   Заменик на претседателот 
3 мај 2011 година                                                                на Владата на Република 
       Скопје                                                                                       Македонија, 
                                                                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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