
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

СОДРЖИНА  
 

  Стр. 
310. Исправка на Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за 
евиденциите од областа на трудот..... 2 

311. Одлука за давање согласност на 
Годишната програма за работење за 
2013 година на Агенцијата за пла-
нирање на просторот - Скопје ............ 2 

312. Одлука за давање согласност на 
Годишниот финансиски план за 
2013 година на Агенцијата за пла-
нирање на просторот - Скопје ............ 3 

313. Одлука за дополнување на Одлука-
та за определување на видови на 
стока кои се предмет на постапува-
ње на царинските органи на опре-
делени гранични премини .................. 3 

314. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за внатрешни 
работи................................................... 3 

315. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за внатрешни ра-
боти ...................................................... 3 

  Стр. 
316. Одлукa за давање согласност на 

Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република 
Македонија .......................................... 3 

317. Одлукa за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за економија ..... 4 

318. Одлукa за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за образование 
и наука ................................................. 4 

319. Одлукa за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за транспорт и 
врски ................................................... 4 

320. Одлука за давање согласност на Го-
дишната програма за изградба, ре-
конструкција, рехабилитација, одр-
жување и заштита на државните па-
тишта за 2013 година на Јавното 
претпријатие за државни патишта ........ 4 

Број 11 21 јануари 2013, понеделник година LXIX



 Стр. 2 - Бр. 11                                                                                    21 јануари 2013 
 

  Стр. 
321. Одлука за давање согласност на 

Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за труд и социјал-
на политика.......................................... 4 

322. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење на недвижни 
ствари на Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Ре-
публика Македонија ........................... 5 

323. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за образование и 
наука ..................................................... 5 

324. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за правда ................ 6 

325. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за труд и социјал-
на политика.......................................... 6 

326. Одлука за предавање на недвиж-
ност - земјиште во владение на Ди-
рекцијата за технолошки индустри-
ски развојни зони ................................ 6 

327. Одлукa за испраќање на припадни-
ци на Армијата на Република Маке-
донија за учество во вежбовната 
активност "LOGЕX 13" во Босна и 
Херцеговина ........................................ 6 

328. Решение  за именување на коорди-
натор и заменик координатор за ед-
накви можности на жените и мажи-
те .......................................................... 6 

329. Програма за промоција и поддрш-
ка на туризмот за 2013 година ........... 7 

330. Исправка на Годишната програма за 
изградба и одржување на станбениот 
простор во сопственост на Република 
Македонија за 2013 година ..................... 8 

 
 
 
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
310. 

По извршеното срамнување со изворниот текст За-
конодавно-правната комисија утврди дека во текстот 
на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
евиденциите од областа на трудот („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 166/12), е направена гре-
шка поради што се дава  

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ОД ОБЛАСТА 

НА ТРУДОТ 
 
Во членот 4 во насловот наместо бројот „5“, треба 

да стои бројот „4“. 
 
Број 10-55/2 Од Законодавно-правната 

17 јануари 2013 година комисија на Собранието на 
Скопје Република Македонија  
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

311. 
Врз основа на член 46 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 
124/2010, 18/2011, 53/2011, 60/2011 и 144/2012), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
15.1.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРО-
ГРАМА ЗА РАБОТЕЊЕ ЗА 2013 ГОДИНА НА АГЕН-
ЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 
програма за работење за 2013 година на Агенцијата за 
планирање на просторот – Скопје, донесена од Управ-
ниот одбор на оваа агенција број 0201-126 на седница-
та, одржана на 15.1.2013 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 41- 43/1 Претседател на Владата 
15 јануари 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

312. 
Врз основа на член 46 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 
124/2010, 18/2011, 53/2011, 60/2011 и 144/2012), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
15.1.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ФИ-
НАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2013 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 
финансиски план за 2013 година на Агенцијата за пла-
нирање на просторот – Скопје, донесен од Управниот 
одбор на оваа агенција број 0201-128, на седницата, 
одржана на 15.1.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41- 43/2 Претседател на Владата 

15 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
313. 

Врз основа на член 70, став (1) од Царинскиот за-
кон („Службен весник на Република Македонија" бр. 
39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 
11/2012 и 171/2012), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 15.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ВИДОВИ НА СТОКА КОИ СЕ ПРЕД-
МЕТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ОР-
ГАНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ 

 
Член 1 

Во Oдлуката за определување на видови на стока 
кои се предмет на постапување на царинските органи 
на определени гранични премини  („Службен весник 
на Република Македонија” бр.111/2005) во членот 2, во 
ставот 2 по зборот „Стење” се додаваат зборовите „и 
граничниот премин Блато”.   

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

њето во „Службен весник на Република Македонија". 
 

Бр. 41-132/1 Заменик на претседателот 
15 јануари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
314. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 15.1.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за внатрешни работи бр.07-26/2 од 
8.1.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-375/6 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

315. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 
145/2010),Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за внатрешни работи бр.07-53/2 од 
8.1.2013 година.  

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

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

 
Бр. 41-375/4 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

316. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на  15.1.2013 година, донесе  

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за от-

стапување на одземен предмет со правосилна одлука на 
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Ре-
публика Македонија  бр. 07- 55/2  од 8.1.2013 година. 
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Член 2 
Оваа  одлука  влегува  во  сила  наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 41-375/5 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

317. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 15.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за економија бр.07-51/2 од 8.1.2013 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-375/1 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

318. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 15.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за образование и наука бр.07-52/2 
од 8.1.2013 година.  

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

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

 
Бр. 41-375/3 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

319. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 15.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за транспорт и врски бр.07-128/1 од 
14.1.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-375/2 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

320. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 53/2011, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 15.1.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРО-
ГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХА-
БИЛИТАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДР-
ЖАВНИТЕ ПАТИШТА ЗА 2013 ГОДИНА НА ЈАВНО-
ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 
програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, 
одржување и заштита на државните патишта за 2013 
година на Јавното претпријатие за државни патишта, 
донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за државни патишта број 02-265/6, на седницата одржа-
на на 15.1.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41- 441/1 Претседател на Владата 

15 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

321. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 15.01.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за труд и социјална политика бр.07-
3257/4 од 14.11.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-6532/1 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

322. 
Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
15.01.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖ-
БАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА  

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-

та за вработување на Република Македонија и преста-
нува користењето на недвижни ствари, сопственост на 
Република Македонија и тоа: 

1) земјиштето евидентирано во Имотен лист број 
350, КП бр.1235, на ул. „Н.Мастела“, КО Сретеново, со 
вкупна површина од 662 м2 и згради евидентирани во 
Имотен лист број 1350, КП бр.1235, КО Сретеново, ло-
цирани на ул. „Н.Мастела“: 

- зграда број 1, влез 1, кат 1, број 1, намена на згра-
да 509, со површина 21 м2;  

- зграда број 1, влез 1, кат 1, број 1, намена на згра-
да 517, со површина 86 м2;  

- зграда број 1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 
зграда 517, со површина 91 м2 и 

- зграда евидентирана во Имотен лист бр.710, КП 
бр.1235, КО Сретеново, лоцирана на ул. „Н.Мастела“, 
зграда бр.2, кат СУ, намена на зграда 518, со површина 
60 м2. 

2) земјиштето евидентирано во Имотен лист број 
386, КП бр. 1107, на ул. „Илинденска“, КО Сретеново, 
со вкупна површина од 822 м2 и згради евидентирани 
во Имотен лист бр.1386, КП бр.1107, КО Сретеново, 
лоцирани на ул. Илинденска бб: 

- зграда број 1, влез 3, кат ПР, број 3, намена на 
зграда 509, со површина 12 м2;  

- зграда број 1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 
зграда 509, со површина 32 м2;  

- зграда број 1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 
зграда 530, со површина 23 м2;  

- зграда број 1, влез 3, кат ПР, број 3, намена на 
зграда 530, со површина 45 м2;  

- зграда број 2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 
зграда 509, со површина 33 м2;  

- зграда број 2, влез 3, кат ПР, број 3, намена на 
зграда 509, со површина 12 м2;  

- зграда број 2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 
зграда 530, со површина 39 м2;  

- зграда број 2, влез 3, кат ПР, број 3, намена на 
зграда 530, со површина 45 м2;  

- зграда број 3, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 
зграда 509, со површина 34 м2;  

- зграда број 3, влез 3, хат ПР, број 3, намена на 
зграда 509, со површина 12 м2;  

- зграда број 3, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 
зграда 530, со површина 39 м2 и  

- зграда број 3, влез 3, кат ПР, број 3, намена на 
зграда 530, со површина 45 м2. 

 
Член 2 

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

 
Член З 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Агенцијата за вра-
ботување на Република Македонија и Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија, во рок од седум дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9519/1-12 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

323. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 15.1.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за образование и наука бр. 07 – 127/1 
од 14.1.2013 година.   

Член2 
Оваа  одлука  влегува  во сила  наредниот ден  од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 41-9706/1-12 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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324. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 
145/2010),Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.1.2013 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

 
Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за правда бр. 07-127/3 од 14.1.2013 
година. 

 
Член2 

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

 
Бр. 41-9706/3-12 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

325. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 15.1.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за труд и социјална политика бр. 07- 
127/2 од 14.1.2013 година.  

 
Член2 

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

 
Бр. 41-9706/2-12 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

326. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за експро-

пријација („Службен весник на Република Македонија" 
бр.33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 10/2008, 
106/2008, 156/2010 и 6/2012), а во врска со член 52 од 
Законот за експропријација („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.95/2012 и 131/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.1.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ЗЕМЈИШ-
ТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХ-
НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
Член 1 

Co оваа одлука на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони како корисник на експропри-
јација да и се предаде во владение земјиште кое прет-
ставува дел од основна КП 232/4, предлог нова состој-
ба 232/6 во површина од 835 м2, евидентирана во Имо-
тен лист број 1238, КО Кадино, согласно Решение за 
експропријација бр.26-117/2 од 21.03.2012 година, до-
несено од страна на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи, Одделение за управна по-
стапка во општина Гази Баба за изградба на отворени и 
затворени канали за одведување на атмосферска и фе-
кална вода од ТИРЗ Скопје1, а врз основа на Геодетски 
елаборат бр.596-4/2011 од 20.1.2012 година.  

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

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

 
Бр. 41-10102/1-12 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

327. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија" 
бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 
151/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 15.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ "LOGЕX 13"  

ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
1. За учество на логистичката вежбовна активност 

"LOGEX 13" која ќе се реализира во Рајловац, Сараево, 
Босна и Херцеговина (во натамошниот текст: вежбовна 
активност) во време од 04-15 февруари 2013 година се 
испраќаат 10 (десет) логистички штабни офицери при-
падници на Армијата на Република Македонија. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност ги обезбедува Армијата на САД 
преку Амбасадата на САД во Република Македонија. 

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. 41-10120/1-12 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

328. 
Врз основа на член 10 став (3) од Законот за една-

кви можности на жените и мажите („Службен весник 
на Република Македонија “ бр.6/2012), Владата  на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
15.1.2013 година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР И ЗАМЕ-
НИК КООРДИНАТОР ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ 

НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ 
 
1. За координатор за еднакви можности на жените и 

мажите се назначува Ибрахим Ибрахими, заменик на 
министерот за труд и социјална политика. 

2. За заменик координатор за еднакви можности на 
жените и мажите се назначува Муедин Кахвеџи, држа-
вен секретар во Министерството за труд и социјална 
политика. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето  во  „Службен  весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41- 443/1 Претседател на Владата 

15 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

329. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање на 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010 и 59/2012) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
3.1.2013 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 

ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Oва програма е наменета за промоција и поддршка 

на туризмот на Република Македонија  за 2013 година.  
Потребните средства за реализација на програмата 

изнесуваат 139.935.000 денари и истите се планирани 
во буџетот на раздел 10003 – Агенција за промоција и 
поддршка на туризмот категорија 42- стоки и услуги и 
46-субвенции и трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1, став 2 на ова програма се на-
менуваат за промотивни активности и активности на 
поддршка на туризмот и тоа: 

a) За конвенционални промотивни активности во 
кои што спаѓаат: 

- подготвување, печатење и дистрибуција на печа-
тен промотивен материјал; 

- учество на следните туристички саеми: Утрехт, 
Виена, Хелсинки, Истанбул, Варшава, Брисел, Милано, 
Софија, Белград, Берлин, Москва, Гетеборг, Тирана, 
Познањ, Шангај, Токио, како и во Индија и Флорида, 
САД; 

- организирање на презентации пред и средби со 
странски туроператори; 

- организација на посети на Република Македонија 
за туроператори, новинари и славни личности; 

- билборд кампањи; 
- реклами во принтани медиуми; 
- организација на конференции и работилници за 

дојдовен туризам и 
- соработка со Генерален Секретаријат и Агенција 

за странски инвестиции и промоција на извоз во однос 
на детерминирање на ТВ кампањи; 

се наменуваат 52.935.000,00 денари. 
 б) За активности на електронска промоција во кои 

што спаѓаат: 

- активно користење на Веб портал и Веб страни и 
- користење на интернет социјални мрежи и промо-

ција на веб пребарувачи; 
се наменуваат 5.000.000,00 денари. 
в) За специфична промотивна активност насочена 

кон транзитните патници - организација на делење на 
флаери на гранични премини и креирање на додатна 
понуда по должина на главни патни правци, се намену-
ваат 3.000.000,00 денари. 

г) За активности за подршка на туризмот во кои 
што спаѓаат: 

- потикнување и организација на мапирање и обеле-
жување на планинарски патеки, креирање на мапи како 
и комплетен водич и е-водич со планинарски патеки; 

- потикнување и организација на мапирање и обеле-
жување на велосипедски патеки, креирање на мапи ка-
ко и комплетен водич и е-водич со велосипедски пате-
ки; 

- поддршка на развојот и промоција на авто кампо-
ви;  

- развој на „Изнајми викендица-стан” е-пазар; 
- изработка на стратегии за развој на разни алтерна-

тивни форми на туризам и имплементација на проекти 
опфатени од истите; 

- поддршка на организацијата и промоцијата на 
културни, спортски и други настани кои имаат значење 
за туристичката понуда во Република Македонија; 

- остварување на соработка со општини и плански 
региони; 

- организирање на директни деловни средби со на-
ционални туристички организации со цел поттикнува-
ње на понудата за регионални тури за подалечни паза-
ри како за заеднички настап на истите; 

- остварување на меѓународна соработка со разните 
меѓународни организации и вклучување во заеднички 
проекти за промоција и развој на туризмот; 

- остварување на законските обврски по однос на 
туристичките развојни зони и 

- други проекти за поддршка на туризмот; 
се наменуваат 19.000.000,00 денари. 
 

Член 3 
Средствата од член 1, став 2 на ова програма во ви-

сина од 60.000.000 денари се наменуваат за  субвенцио-
нирање  на  странскиот  организиран туристички про-
мет.  

 
Член 4 

За начинот и динамиката за реализирањето на оваа 
програма ќе се грижи Агенцијата за поддршка и промо-
ција на туризмот. 

 
Член 5 

Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот 
за реализираните активности ќе достави извештај до 
Владата на Република Македонија како и постигнатите 
резултати со образложение за евентуални одстапувања 
од планираните активности заклучно со 31 јуни 2014 
година. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-9741/1-12 Претседател на Владата 

3 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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330. 
По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на  Годишната програма за изград-

ба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2013 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр.4/2013, направена е техничка грешка, поради што се дава   

И С П Р А В К А 
НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
Составен дел на Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на 

Република Македонија за 2013 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.4/2013 се 
прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 

 
     Бр. 41-9698/2-12  

  14 јануари 2013 година                                                       Од Владата 
           Скопје                                                          на  Република Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

331. 
Врз основа на член 166 од Законот за заштита на 

културното наследство („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.20/04, 115/07, 18/11 и 148/11), мини-
стерот за култура донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СООДВЕТНОСТА НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВА-
НИЕТО И ОПИСОТ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ И ПО-
СЕБНИТЕ СТРУЧНИ ЗВАЊА ВО УСТАНОВИТЕ 
ОД ОБЛАСТА НА ДЕЈНОСТИТЕ ЗА ЗАШТИТА  

НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 

1. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува соодветноста на 

видот на  образованието и описот на заедничките и по-
себните стручни звања, утврдени со закон, во устано-
вите од областа на дејностите за заштита на културно-
то наследство.  

 
2. СООДВЕТНОСТ НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
ПОТРЕБНО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТРУЧНИ ЗВАЊА 

 
Член 2 

(1) За стекнување на заедничките неизборни струч-
ни звања во дејностите за заштита на културното нас-
ледство кои согласно закон се услов за вршење на 
стручните работи, потребно е вработените во установи-
те да имаат соодветна стручна подготовка, и тоа за: 

1. Лаборант - потребно е средно стручно образова-
ние од областа на хемијата и биологијата; 

2. Конзерватор - техничар - потребно е средно 
стручно образование од областа на хемијата, уметно-
ста, применетата уметност, градежништвото и архите-
ктурата;  

3. Документатор - техничар - потребно е средно 
стручно образование од областа на општествено-хума-
нитарните или природно-применетите науки;  

4. Виш лаборант - потребно е више образование 
или високо образование со најмалку 180 кредити спо-
ред ЕКТС,  од областа на хемијата и биологијата; 

5. Виш конзерватор - техничар - потребно е више 
образование или високо образование со најмалку 180 
кредити според ЕКТС, од областа на хемијата, уметно-
ста, применетата уметност, градежништвото и архите-
ктурата; 

6. Виш документатор - техничар - потребно е више 
образование или високо образование со најмалку 180 
кредити според ЕКТС, од областа на општествено-ху-
манитарните или природно-применетите науки; 

7. Конзерватор - потребно е високо образование 
или стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, од 
областа на археологијата, историјата, етнологијата или 
антропологијата, историјата на уметноста, архитекту-
рата, градежништвото, ликовната уметност, примене-
тата уметност, хемијата, биологијата и правото; 

8. Документатор - потребно е високо образование 
или стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, од 
областа на археологијата, историјата, етнологијата или 
антропологијата, историјата на уметноста, архитекту-
рата, градежништвото, ликовната уметност и примене-
тата уметност, информатичката технологија и правото. 

(2) За стекнување на заедничките изборни стручни 
звања во дејностите за заштита на културното наследс-
тво кои согласно закон се услов за вршење на стручни-
те работи, потребно е вработените во установите да 
имаат соодветна стручна подготовка, и тоа за: 

1. Виш конзерватор - потребно е да има завршено 
магистерски студии од областа на археологијата, исто-
ријата, етнологијата или антропологијата, историјата 
на уметноста, архитектурата, градежништвото, ликов-
ната уметност, применетата уметност, хемијата, биоло-
гијата и правото или најмалку десет години работа ка-
ко конзерватор; 

2. Виш документатор - потребно е да има заврше-
но магистерски студии од областа на археологијата, 
историјата, етнологијата или антропологијата, истори-
јата на уметноста, архитектурата, градежништвото, ли-
ковната уметност и применетата уметност, информа-
тичката технологија и правото или најмалку десет го-
дини работа како документатор; 

3. Конзерватор - советник - потребно е да има за-
вршено докторат на нуки од областа на археологијата, 
историјата, етнологијата или антропологијата, истори-
јата на уметноста, архитектурата, градежништвото, ли-
ковната уметност, применетата уметност, хемијата, би-
ологијата и правото или  десет години  работа како виш 
конзерватор; 

4. Документатор - советник - потребно е да има 
завршено докторат на нуки од областа на археологија-
та, историјата, етнологијата или антропологијата, исто-
ријата на уметноста, архитектурата, градежништвото, 
ликовната уметност и применетата уметност, информа-
тичката технологија и правото или  десет години  рабо-
та како виш документатор. 

 
Член 3 

(1) За стекнување на посебните изборни стручни 
звања во музејската дејност кои согласно закон се ус-
лов за вршење на стручните работи, потребно е врабо-
тените во установите да имаат соодветна стручна под-
готовка, и тоа за: 

1. Кустос - потребно е високо образование или 
стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, од обла-
ста на археологијата, историјата, етнологијата или ан-
тропологијата, историја на уметноста, архитектурата, 
класичната филологија и биологијата; 

2. Виш кустос - потребно е да има завршено маги-
стерски студии  од областа на археологијата, историја-
та, етнологијата или антропологијата, историја на 
уметноста, архитектурата, биологијата и класичната 
филологија и три години работа како кустос или нај-
малку десет години работа како кустос; 

3. Кустос-советник - потребно е да има завршено 
докторат на науки  од областа на археологијата, исто-
ријата, етнологијата или антропологијата, историја на 
уметноста, архитектурата, биологијата и класичната 
филологија и три години работа како виш кустос или 
најмалку десет години работа како виш кустос. 

(2) За стекнување на посебните неизборни стручни 
звања во музејската дејност кои согласно закон се ус-
лов за вршење на стручните работи, потребно е врабо-
тените во установите да имаат соодветна стручна под-
готовка, и тоа за: 

1. Препаратор - потребно е средно стручно образо-
вание од областа на уметноста, биологијата, медицина-
та, хемијата или гимназиско образование; 

2. Самостоен препаратор - потребно е више образо-
вание или најмалку 180 кредити според ЕКТС, од областа 
на уметноста, биологијата, медицината и хемијата. 

 
Член 4 

(1) За стекнување на посебните изборни стручни 
звања во библиотечната дејност кои согласно закон се 
услов за вршење на стручните работи, потребно е вра-
ботените во установите да имаат соодветна стручна 
подготовка, и тоа за: 

1. Библиотекар - потребно е високо образование 
или стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, од 
областа на општествено-хуманитарните или природно-
применетите науки; 
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2. Виш библиотекар потребно е да има завршено 
магистерски студии   од областа на општествено-хума-
нитарните или природно-применетите науки и три го-
дини работа како библиотекар или најмалку десет го-
дини работа како библиотекар; 

3. Библиотекар - советник - потребно е да има за-
вршено докторат на науки од областа на општествено-
хуманитарните или природно-применетите науки и три 
години работа како виш библиотекар или најмалку де-
сет години работа како виш библиотекар. 

(2) За стекнување на посебните неизборни стручни 
звања во библиотечната дејност кои согласно закон се 
услов за вршење на стручните работи, потребно е вра-
ботените во установите да имаат соодветна стручна 
подготовка, и тоа за: 

1. Библиотекарски помошник - потребно е средно 
стручно образование од областа на општествено-хума-
нитарните или природно-применетите науки;  

2. Самостоен библиотекарски помошник - по-
требно е више образование или најмалку 180 кредити 
според ЕКТС, од областа на општествено-хуманитар-
ните или природно-применетите науки.   

Член 5 
(1) За стекнување на посебните изборни стручни 

звања во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра 
кои согласно закон се услов за вршење на стручните 
работи, потребно е вработените во установите да имаат 
соодветна стручна подготовка, и тоа за: 

1. Филмолог - потребно е високо образование или 
стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, од обла-
ста на филозофските, филолошките науки, драмската и 
филмската уметност; 

2. Виш филмолог - потребно е да има завршено 
магистерски студии   од областа на филозофските, фи-
лолошките науки, драмската и филмската уметност и 
три години работа како филмолог или најмалку десет 
години работа како филмолог; 

3. Филмолог - советник - потребно е да има завр-
шено докторат на науки  од областа на филозофските, 
филолошките науки, драмската и филмската уметност 
и три години работа како виш филмолог или најмалку 
десет години работа како виш филмолог. 

(2) За стекнување на посебните неизборни стручни 
звања во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра 
кои согласно закон се услов за вршење на стручните 
работи, потребно е вработените во установите да имаат 
соодветна стручна подготовка, и тоа за: 

1. Филмски техничар - потребно е средно стручно 
образование од областа на информатичко техничките 
науки и од областа на хемијата; 

2. Виш филмски техничар - потребно е више 
образование или најмалку 180 кредити според ЕКТС,од 
областа на информатичко - техничките науки и од об-
ласта на хемијата. 

 
3. ОПИС НА ЗАЕДНИЧКИТЕ И ПОСЕБНИТЕ 

СТРУЧНИ ЗВАЊА 
 

Член 6 
Вработените со заеднички или посебни стручни 

звања, стекнати согласно со закон, во установите од 
областа на: дејностите за заштита на културното нас-
ледство, во музејската и во библиотечната дејност и во 
дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, ги вр-
шат следните работи: 

1. Лаборант врши оперативно-технички и помош-
ни стручни работи кои се однесуваат на физичко-хеми-
ските, биолошките и други лабораториски испитувања 
и мерења поврзани со културното наследство и негова-
та заштита, подготвување и обработка на лаборатори-
ска документација по утврдена методологија; подго-
твителни работи при физичко-хемиските, биолошките 

и другите слични анализи и подготовка на пробите; ре-
довно одржување на апаратите, лабораторискиот при-
бор и другата опрема; благовремено набавување, сме-
стување, требување и враќање на хемикалиите, правил-
но сместување, чување и ракување со примените или 
земените примероци за анализа; врши водење евиден-
ција за потрошениот хемиски и друг сличен материјал; 
поедноставни анализи и учествува во вршењето на пос-
ложените анализи или процеси во лабораторијата под 
надзор на стручно лице. 

2. Виш лаборант врши одржување на банката на 
примероци од културното наследство земени за анали-
за и испитување, средување, документирање и компју-
терска обработка на напречните пресеци од примеро-
ците; компјутерска обработка, средување и документи-
рање на збирките на еталони; компјутерска обработка, 
средување, документирање и обработка на резултатите 
од испитувањата; водење на документацијата за меѓу-
народните проекти; водење на  лабараториската библи-
ографија и досиетеката за инструментите и другата 
опрема, хемикалиите и конзерваторските материјали и 
врши други работи во врска со банката на податоци и 
примероци од културното наследство; врши посложени 
анализи или процеси во лабораторијата.  

3. Конзерватор - техничар врши прибирање и сре-
дување на податоци за потребите на евиденцијата, ва-
лоризацијата, ревалоризацијата, означувањето, прое-
ктирањето, интегрираната и непосредната заштита, ре-
ституцијата, превенцијата, презентацијата и популари-
зацијата на културното наследство; врши оперативно-
технички и помошно стручни работи кои се однесуваат 
на идентификацијата и режимот на заштита и користе-
ње на културното наследство; подготвување и обрабо-
тка на техничка и друга документација по утврдена ме-
тодологија; техничко опремување на конзерваторските 
проекти и другата документација од областа на култур-
ното наследство; прибирање на податоци за одреден 
вид наследство (број, вид, степен на истраженост и со-
чуваност, историјат на неговата заштита); навремено 
обезбедување на материјали и услуги во процесот на 
конзервацијата; водење на евиденција за ангажираните 
соработници и други учесници во конзерваторските ти-
мови и за примениот и потрошениот конзерваторски 
материјал и учествува во процесите на конзерваторски-
те работи под надзор на стручно лице. 

4. Виш конзерватор - техничар врши прибирање, 
средување и обработка на податоци за потребите на 
евиденцијата, валоризацијата, ревалоризацијата, озна-
чувањето, проектирањето, интегрираната и непосред-
ната заштита, реституцијата, превенцијата, презентаци-
јата и популаризацијата на културно наследство; опе-
ративно-технички и помошни стручни работи кои се 
однесуваат на идентификацијата и режимот на заштита 
и користење на културното наследство; подготвување 
и обработка на техничка и друга документација по 
утврдена методологија; учествува и врши надзор на 
прибирање на податоците за одреден вид наследство 
(број, вид, степен на истраженост и сочуваност, исто-
ријат на неговата заштита); врши навремено обезбеду-
вање на материјали и услуги во процесот на конзерва-
цијата, како и за непречено одвивање на работите што 
ги надгледува; води евиденција за ангажираните сора-
ботници и други учесници во конзерваторските тимови 
и контрола за примениот и потрошениот конзерватор-
ски материјал и учествува во посложените процеси на 
конзерваторските работи под надзор на стручно лице.  

5. Документатор - техничар  врши водење на по-
себни евиденции (инвентари, списоци, прегледи, име-
ници, адресари, картотеки и сл.) за културното нас-
ледство; врши подготовка за обработка на документа-
цијата за културното наследство и неговата заштита и 
користење, учествува во прибирањето, проверката на 
уредноста, селектирањето, систематизирањето, обрабо-
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тката, компјутерската обработка, сместувањето, чува-
њето, умножувањето и издавањето на документацијата 
на корисниците; води евиденција за користењето на до-
кументацијата, односно на задолжувањето и раздолжу-
вањето со истата во утврдените рокови и контрола на 
придржувањето на корисниците кон пропишаните ус-
лови и начинот на користење на истата. 

6. Виш документатор – техничар врши обработка 
на документацијата за културното наследство и негова-
та заштита и користење; надзор над водењето посебни 
евиденции (инвентари, списоци, прегледи, именици, 
адресари, картотеки и сл.) за културното наследство; 
прибирање, проверка на уредноста, селектирањето, си-
стематизирањето, обработката, сместувањето, чување-
то, дигитализацијата и издавањето на документацијата 
на корисниците; ја следи состојбата со користењето на 
документацијата, односно задолжувањето и раздолжу-
вањето со истата во утврдените рокови и контрола на 
придржувањето на корисниците кон пропишаните ус-
лови и начинот на користење на истата. 

7. Конзерватор врши идентификација на културно-
то наследство, особено од аспект на вредностите, зна-
чењето и оправданоста за ставање под заштита на еви-
дентираното наследство; учествува во подготвувањето, 
комплетирањето и обликувањето на елаборатите за ва-
лоризација и ревалоризација; учествува во изработката 
на програми, пресметки и предлози за преземање на со-
одветни мерки за заштита на заштитените добра; учес-
твува во изработка на заштитно-конзерваторски осно-
ви, изработка на елаборати за ставање под заштита и за 
привремена заштита на добра, изработка на пријави за 
регистрација на недвижно културно наследство, во 
подготовка на апликации, информации, осврти, анали-
зи и други стручно-аналитички материјали и акти за за-
штита и користење на културното наследство; учеству-
ва во конзерваторски истражувања и изработка на кон-
зерваторски проекти, како и во реализација на истите 
под раководство на стручни лица; врши увид во состој-
бата на културното наследство и негова евиденција и 
подготвува материјали за презентација и популариза-
ција на културното наследство.  

8. Виш конзерватор врши стручни работи и задачи 
за идентификацијата и режимот на заштита и користе-
ње на културното наследство, особено подготвување 
методолошки основи, стандарди, нормативи и обрасци 
за вршење на работите и унапредување на методологи-
јата за евиденција, валоризација, ревалоризација, озна-
чување и документирање на културното наследство, 
следењето на состојбите и промените, проучувањето на 
вредностите, значењето и функциите, конзервацијата, 
презентацијата и популаризацијата на културното нас-
ледство; изработка на заштитно-конзерваторски осно-
ви; изработка на сите видови елаборати за ставање под 
заштита на добрата; изработка на пријави за регистра-
ција на културно наследство; раководење со стручни 
тимови за вршење увид, евиденција, валоризација, ре-
валоризација и номинација за меѓународен статус на 
културното наследство, како и со стручните тимови за 
вршење на конзерваторски истражувања, на конзерва-
торски проекти, заштитно-конзерваторски основи и 
студии од различен вид; учествоува во изведба на пос-
ложени зафати на непосредна заштита на културното 
наследство; врши ревизија и контрола на конзерватор-
ски проекти и друга документација за културното нас-
ледство во согласност со закон; врши стручен надзор 
над конзерваторско-реставраторските работи и другите 
мерки на непосредна заштита во согласност со закон; 
изработува решенија и други акти за културни добра и 
раководи и учествува во реализацијата на меѓународ-
ни, национални и други заеднички проекти во врска со 
културното наследство и неговата заштита, презента-
ција, користење и популаризација.  

9. Конзерватор советник врши изработка на 
стручно мислење по прашањата и проблемите во врска 
со заштитата на културното наследство и остварување-
то и унапредувањето на дејноста; ги следи активности-
те во рамките на меѓународниот систем на заштита на 
културните добра; ја следи примената на стратешките 
документи, програми, препораки и други мерки во вр-
ска со дејноста; го следи остварувањето на проклами-
раните цели во заштитата на културното наследство; го 
следи остварувањето на мерките во врска со непосред-
ната заштита на културното наследство и укажува на 
одредени проблеми и пропусти во работењето и приме-
ната на конзерваторските принципи, стандарди и мето-
дологија; ги координира работите при реализацијата на 
особено специфични и сложени процеси во дејноста; 
изработува информации, предлози и други сгручно - 
аналитички текстови; врши рецензирање, експертиза и 
слични работи во врска со културното наследство; 
изработува студии, проекти и елаборати од сите видо-
ви за кои се бара поголемо работно искуство, знаење и 
стручност и врши стручна контрола и надзор на рабо-
тите на исклучително сложени интервенции во непо-
средната заштита на културното наследство и израбо-
тката на акти за културните добра, согласно закон.  

10. Документатор врши обработка на документа-
цијата и податоците за културното наследство и него-
вата заштита и користење, особено прибирање, среду-
вање, селектирање, систематизирање, обработка на до-
кументацијата по видови, односно фондови, компјутер-
ска обработка на податоците за неа и за содржините во 
неа според утврдена методологија; учествува во подго-
твување апликации, информации, извештаи, осврти, 
програми и други видови стручно-аналитички матери-
јали во врска со документацијата за културното нас-
ледство и дава релевантни информации за културното 
наследство и неговата заштита и користење врз основа 
на расположивата документација и податоците за тоа; 
се грижи за правилно водење и чување на досиеата за 
културното наследство, за процесите на дигитализација 
на културното наследство како и за благовремено об-
новување, умножување, преснимување, микрофилму-
вање и други облици на заштита на односниот вид до-
кументација и подготвува и обработува материјали за 
презентација и популаризација на културното наследс-
тво и неговата заштита.  

11. Виш документатор врши сложени стручни ра-
боти и задачи за обработка на документацијата за кул-
турното наследство и неговата заштита и користење, 
особено подготвува методолошки основи, стандарди, 
нормативи и обрасци за вршење на работите и унапре-
дување на методологијата и информатичкото работе-
ње; врши подготовка и контрола на податоците што се 
внесуваат во соодветните бази на податоци, како и ре-
визија на изготвената и предадената документација од 
аспект на нејзината уредност и компатибилност; рако-
води со стручните тимови од областа на документаци-
јата и нејзината дигитализација; учествува во израбо-
тката на компјутерски програми и целокупното инфор-
матичко работење на установата; води и учествува во 
реализацијата на меѓународни, национални и други за-
еднички проекти во врска со документирањето на кул-
турното наследство, обработката на документацијата и 
податоците за истото и со неговата заштита и користе-
ње. 

12. Документатор – советник врши најсложени 
стручни работи и задачи за документацијата за култур-
ното наследство и неговата заштита и користење, осо-
бено подготвува стратегија, концепции и други основи 
на политиката на документирање, дигитализација, 
компјутеризација, воспоставување, развивање и уна-
предување на информативниот систем за културното 
наследство и неговата заштита и користење; подготву-
ва долгорочни и среднорочни програми и планови од 
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таа област и се грижи за нивната имплементација во 
рамките на надлежностите на установата; дава стручни 
совети и продлабочени, аналитички, компаративни и 
синтезни експертски мислења и толкувања за клучните 
проблеми, состојби и појави во врска со предметните 
прашања; подготвува образложени иницијативи и 
предлози за прашања од системска природа и соодвет-
но нормативно и друго уредување на односите од таа 
област; подготвува и учествува во подготвувањето на 
национални извештаи за примената на меѓународните 
договори и стандарди од предметната област. 

13. Кустос врши истражување, прибирање и среду-
вање музејски материјал и музејски предмети; стручно 
и научно обработува и проучува, заштитува, објавува и 
презентира музејски материјал и музејски предмети; 
води документација на музејски материјал за инвента-
рирање во влезна книга, инвентарна книга, картотека, 
каталог на музејски предмети, техничка и фотодоку-
ментација; учествува во изготвување на програми за 
непосредна заштита на движното културно наследство; 
работи на подготвување на повремени изложби; учес-
твува во реализацијата на постојаната музејска поста-
вка и  учествува во програмите за едукација и музејски 
маркетинг. 

14. Виш кустос врши истражување, прибира и сре-
дува музејски материјал и музејски предмети; стручно 
и научно обработува и проучува, заштитува, објавува и 
презентира музејски материјал и музејски предмети; 
раководи со проекти, систематски истражувања и иско-
пувања за кои ги врши целокупните подготовки, орга-
низација, непосредно раководење, следење на процесот 
на истражувањето и изработка на документација, 
стручна обработка на резултатите и извештаите; изго-
твува елаборати за (ре)валоризација на движното кул-
турно наследство и предлози за донесување акт за за-
штита на истото; работи на подготовка на постојаната 
музејска поставка (концепција, дава предлози за орга-
низирање); работи на подготовка на повремени излож-
би; врши реинвентаризација на музејските предмети и  
врши популаризација на музејските активности. 

15. Кустос советник врши: истражување; прибира 
и средува музејски материјал и музејски предмети; 
стручно и научно обработува и проучува, заштитува, 
објавува и презентира музејски материјал и музејски 
предмети; раководи со проекти, систематски истражу-
вања и ископувања за кои ги врши целокупните подго-
товки, организација, непосредно раководење, следење 
на процесот на истражувањето и изработка на доку-
ментација, стручна обработка на резултатите и изве-
штаите; врши стручна експертиза и процена на штетата 
на заштитените движни добра; изготвува елаборати за 
(ре)валоризација на движното културно наследство и 
предлози за донесување акт за заштита на истото; рабо-
ти на подготовка на постојаната музејска поставка 
(концепција, дава предлози за организирање); работи 
на подготовка на повремени изложби; изготвува прое-
кти за конзервација и реставрација на движното кул-
турно наследство; врши реинвентаризација на музеј-
ските предмети и  врши популаризација на музејските 
активности. 

16. Препаратор врши препарирање и конзервирање 
на флористички и фаунистички материјали за потреби-
те на изложбите и депоата; изработува вештачки фло-
ристички материјали за потребите на изложбите; изра-
ботува скелети за потребите на изложбите и депоата; 
врши препараторски и реставраторски работи на музеј-
ски предмети и музејски материјал; изведува превен-
тивна заштита на музејски предмети; учествува на те-
ренски истражувања и ископувања, во подготвувањето 
на постојани и тематски изложби; по потреба учеству-
ва во собирање на музејски материјали и врши нивна 
прелиминарна конзерваторска обоработка на терен; 

учествува во изработка на макети за потребите на из-
ложбите врз основа на усвоена концепција и во извед-
бата на диорамите и изложбите; води документација на 
препарираниот материјал; учествува во заштитата на 
музејскиот материјал во депоата и изложбите и ја одр-
жува во исправна состојба теренската опрема. 

17. Самостоен препаратор врши самостојно пре-
парирање и конзервирање на флористички и фауни-
стички материјали за потребите на изложбите и депоа-
та; самостојно изработува вештачки флористички мате-
ријали за потребите на изложбите; самостојно израбо-
тува скелети за потребите на изложбите и депоата; вр-
ши препараторски и реставраторски работи на музејски 
материјал и предмети; изготвува документација за пре-
парираните и реставрираните музејски материјали и 
предмети; изведува превентивна заштита на музејски 
материјал и предмети; учествува на теренски истражу-
вања; учествува во заштитата и замена на музејски ма-
теријали во изложбите и депоата; предлага технички 
решенија врз основа на усвоена концепција и самостој-
но реализира постојани и тематски изложби; самостој-
но изработува макети за потребите на изложбите и врз 
основа на усвоена концепција ја реализира изведбата 
на диорамите и изложбите; ги следи достигнувањата од 
областа на препараторската практика, припрема струч-
ни трудови и соопштенија, предлага план за работа и 
изготвува извештаи. 

18. Библиотекарски помошник врши оперативно-
технички и помошни стручни работи во процесите на 
набавка, прием, комплетирање и размена на библиоте-
чен материјал; обработка на библиотечената граѓа и 
библиотечното добро; заштита и дигитализација на 
библиотечното добро; услуги на корисниците; учеству-
ва во изработка и одржување на библиотечни каталози; 
ракува со книжниот фонд и води евиденција и стати-
стика за користење на истиот; се грижи за правилно 
сместување и чување на книжниот фонд; ја следи со-
стојбата на книжниот фонд и спроведува мерки за не-
гова заштита и правилно чување и користење. 

19. Самостоен библиотекарски помошник врши 
посложени оперативно-технички и помошни стручни 
работи во процесите на набавка, прием, комплетирање 
и размена на библиотечен материјал; обработка на биб-
лиотечната граѓа и библиотечното добро; заштита и 
дигитализација на библиотечното добро; услуги на ко-
рисниците; учествува во изработка и одржување на 
библиотечни каталози; ракува со книжниот фонд и во-
ди евиденција и статистика за користење на истиот; се 
грижи за правилно сместување и чување на книжниот 
фонд; ја следи состојбата на книжниот фонд и спрове-
дува мерки за негова заштита и правилно чување и ко-
ристење; се грижи за примена на меѓународни стадар-
ди за обработка, чување и заштита на библиотечен ма-
теријал од доменот на тековното работење; врши пос-
ложени оперативно-технички и помошни стручни ра-
боти во процесите на континуирано образование на 
библиотекарите и се грижи за функционирањето на 
библиотечно-информацискиот систем и информаци-
скиот систем за истражувачка дејност. 

20. Библиотекар врши сложени задачи од областа 
на библиотечната и информациската дејност; учествува 
во дефинирањето и реализацијата на набавната полити-
ка; врши сложени задачи во процесите на набавка, 
стручна обработка, обезбедување пристап, чување, за-
штита и дигитализација на библиотечната граѓа и биб-
лиотечните добра; следи, проучува и применува меѓу-
народни и национални стандарди и нормативи од пред-
метната област; учествува во национални и меѓународ-
ни проекти од предметната област, во маркетинг на 
библиотеката и соработката со библиотеки и сродни 
институции од земјата и од странство; учествува во 
подготовка на стручни и методолошки материјали и 
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програми за едукација од предметната област; учеству-
ва во едукација на библиотечниот кадар и учествува во 
развојот на библиотечно-информацискиот систем и ин-
формацискиот систем за истражувачката дејност. 

21. Виш библиотекар врши посложени задачи од 
областа на библиотечната и информациската дејност; 
учествува во дефинирањето и реализацијата на набав-
ната политика и во изработувањето стратегии и мето-
дологии за развој на библиотечната и информациската 
дејност; врши самостојни истражувања во доменот на 
заштита на библиотечните добра и подготвува елабора-
ти за валоризација, категоризација и ревалоризација на 
збирки библиотечни добра; учествува во подготовка на 
предлози за измена, дополнување и унапредување на 
меѓународните и националните стандарди и нормативи 
од предметната област; учествува во подготовка на 
стручни и методолошки материјали од доменот на 
предметната област; учествува во работата на стручни 
тела во библиотеката, како и во домашни и меѓународ-
ни стручни тела и организации; учествува во национал-
ни и меѓународни проекти од предметната област, во 
маркетинг на библиотеката и соработката со библиоте-
ки и сродни институции од земјата и од странство; 
учествува во едукација на библиотечниот кадар и спро-
ведувањето стручен испит и учествува во планирањето 
на развојот на библиотечно-информацискиот систем и 
информацискиот систем за истражувачката дејност. 

22. Библиотекар – советник врши  најсложени за-
дачи од областа на библиотечната и информациската 
дејност; ја креира набавната политика; изработува 
стратегии и методологии за развој на библиотечната и 
информациската дејност; раководи со истражувањата 
во доменот на заштита на библиотечните добра и по-
стапките на валоризација, категоризација и ревалориза-
ција на збирки библиотечни добра; подготвува предло-
зи за измена, дополнување и унапредување на меѓуна-
родните и националните стандарди и нормативи од 
предметната област; изработува програми и го органи-
зира и води процесот на едукација и стручно усовршу-
вање на библиотечниот кадар; подготвува програми и 
учествува во спроведувањето стручен библиотекарски 
испит; го планира развојот на библиотечно-информа-
цискиот систем и информацискиот систем на истражу-
вачката дејност; учествува во работата на стручни тела 
на библиотеката, како и во домашни и меѓународни 
стручни тела и организации; изработува стратегија за 
маркетинг на библиотеката, соработка со други библи-
отеки и сродни институции од земјата и странство; вр-
ши стручни истражувања и подготвува стручни и мето-
долошки материјали од доменот на предметната област 
и истражува и дава предлози за вклучување во домаш-
ни и странски проекти од стратешка и функционална 
важност. 

23. Филмски техничар врши преглед на изворните 
материјали, отстранување на физичките оштетувања 
(пикирање) на тон копиите и запаливите материјали; ги 
мие и дезинфицира депонираните филмови; пополнува 
пикерски листи и технички картони; ја одредува со-
стојбата и квалитетот на копиите; се грижи за уредно 
сместување на филмовите во депоата; врши технички 
преглед на копиите наменети за интерно и јавно прика-
жување; врши бележење на филмскиот материјал; ра-
боти со инвентарни книги; работи на каталогизирање 
на видео материјали и на услуги поврзани со електрон-
ска опрема и внесува податоци во копјутерската база и 
врши експедиција на филмовите. 

24. Виш филмски техничар врши првземање и 
класифицира филмовите, филмската граѓа, видео запи-
сите, другите носачи на слика и тон и кинотечните екс-
понати; ги отстранува физичките оштетувања на депо-
нираните филмови (пикирање); изготвува пикерски ли-
сти; врши сигнирање на граѓата, сместување, издавање 

и проверка на материјалите; води интерна картотека, 
дава каталошки информации; издава филмови; води 
евиденција за користењето и корисниците на филмови-
те и филмската граѓа; врши одбирање на граѓа за за-
штита и реставрација; работи на проекти за заштита и 
реставрација на филмови; се грижи и одговара за цели-
ната и бројната состојба на филмовите и филмската 
граѓа; врши технички преглед на изворните материјали 
и тон копиите; дава техничка оценка на копиите; врши 
техничка идентификација на материјалот; работи со за-
паливи материјали; одговорен е за безбедноста и пра-
вилното ракување со филмовите; се грижи за внатреш-
ната манипулација, експедицијата на влегувањето и из-
легувањето на филмовите и филмската граѓа од депоа-
та; се грижи за исправноста на техничката опрема; дава 
технички и други информации; предлага набавка на 
техничка литература и каталози за техничката опрема; 
работи со главната влезна книга, со привремената и по-
стојаната картотека и со доставниците на филмови; по 
потреба врши проекции на филмови; поднесува изве-
штаи за копиите што не се на време вратени и внесува 
податоци во копјутерската база. 

25. Филмолог врши континуирано следење на 
актуелната домашна филмска и аудиовизуелна продук-
ција и систематско собирање и дополнување на филм-
скиот фонд; се грижи и одговара за збирките со кои е 
задолжен и обработува и каталогизира филмови; рабо-
ти на рекогносцирање (препознавање и потврдување); 
предлага проекти и учествува и соработува во проекти-
те; врши систематско истражување на филмскиот 
фонд; изработува стручни и информативни помагала; 
дава предлози и врши валоризација на материјалите; 
дава предлози и учествува во одбирање на граѓа за кон-
зервација и реставрација на предмети и материјали; во-
ди грижа за складирање во депоа и изложбените про-
стории и надгледување на состојбата на филмските ма-
теријали; непосредно одговара за материјалите од нив-
ното пронаоѓање до сместување во депоата; работи на 
други стручни активности; учестува во проекти од по-
широк јавен интерес и  соработува со стручните служ-
би и работници од други институции по пат на давање 
на податоци, размена на искуства, мислења и други 
форми на соработка. 

26. Виш филмолог врши стручни истражувачки 
активности во рамките на проектите што се изведуваат 
во Кинотеката; прави анотации од стручна и научна ли-
тература; собира и обработува емпириска граѓа од дру-
ги институции и физички лица и ги истражува фондо-
вите и збирките на Кинотеката; ги популаризира прое-
ктите и материјалите на Кинотеката во јавните инфор-
мативни гласила; учествува во проекти од поширок ја-
вен интерес; дава предлози и врши валоризација на ма-
теријалите; врши самостојни стручни истражувања и 
примарна кинотечна обработка на филмови и филмски 
материјали; дава предлози и учествува во конзервација 
и реставрација на предмети и материјали; изготвува 
стручни трудови и учествува во рецензија на трудови 
изработени од другите соработници.  

27. Филмолог – советник врши изработува, предла-
га, учествува и раководи со стручни и научно истражу-
вачки проекти; врши истражување и собирање на мате-
ријали и граѓа од други институции и физички лица и 
ги истражува фондовите и збирките депонирани во Ки-
нотеката; врши стручно истражување за потребите на 
конзервација и реставрација на филмските материјали 
и музејските предмети; иницира и раководи со реког-
носцирања; врши валоризација на материјалите и гра-
ѓата, дополнување и обновување на кинотечните збир-
ки, презентирање на материјали и граѓата; подготвува 
изложби (концепција, аранжирање и каталог; евиденти-
рање и избор на материјалот); учествува во подготовка 
и уредување зборници и издавање на други стручни и 
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научни материјали од конгреси, симпозиуми и совету-
вања од републички и меѓународен карактер; соработу-
ва со стручните служби и стручните лица од другите 
установи; дава податоци, разменува искуства, мислења 
и остварува други форма на соработка; рецензира прое-
кти изработени од соработниците во одделенијата; сле-
ди, предлага и учествува во проекти од јавен интерес.  

4. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
Член 7 

Установите од областа на дејностите за заштита на 
културното наследство ќе ги усогласат своите акти за 
систематизација на работните места согласно овој пра-
вилник најдоцна три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник.  

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 53-357/1  

11 јануари 2013 година Министер за култура,  
Скопје  д-р Елизабета Канческа - Милевска, с.р.. 

_________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

332. 
Судскиот совет на Република Македонија постапу-

вајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Репуб-
лика Македонија “Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.107/2005, на седницата на Советот одржана 
на ден 15.1.2013 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Олгица Цветанова, судија  на Основен суд Куманово,  
поради исполнување на условите за старосна пензија.   

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 15.01.2013 година. 

 
Бр. 07-41/13 Судски совет 

17 јануари 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
333. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 39, член 49, член 50, 
член 52, член 54 и член 60 од Законот за инвестициски 
фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009,  бр. 
67/2010 и бр. 24/2011) постапувајќи по барањето за ор-
ганизирање на отворен инвестициски фонд Илирика 
Кеш Фонд број 01-146/3 од 30/10/2012 година и подне-
сокот од 03-174/1 од 21.12.2012 година на седницата 
одржана на ден 28.12.2012 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. На Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје со се-
диште на ул. „Даме Груев“  бр. 16 Скопје, се дава одо-
брение за организирање на Отворен инвестициски 
фонд Илирика Кеш Фонд. 

2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестици-
ски фонд Илирика Кеш Фонд донесен на ден 
18/12/2012 година односно на одлуката за измени на 
Статут на отворениот инвестициски фонд Илирика 
Кеш Фонд број 03-38/2 од 18/12/2012 година. 

3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвести-
циски фонд Илирика Кеш Фонд донесен на ден 
18/12/2012 година односно на одлуката за измени на 
Проспектот број 03-38/3 од 18/12/2012 година. 

4. Се одобрува Скратена форма на проспектот на 
отворениот инвестициски фонд Илирика Кеш Фонд до-
несен на ден 18/12/2012 година. 

5. Се одобрува изборот на НЛБ Тутунска банка АД 
Скопје со седиште на ул. Водњанска бр.1 во Скопје, за 
вршење на работите на депозитарна банка на Отворен 
инвестициски фонд Илирика Кеш Фонд согласно До-
гворот за вршење активности на депозитарна банка на 
инвестициски фондови со број 03-141/1 склучен на ден 
24/10/2012 година помеѓу НЛБ Тутунска банка АД 
Скопје и Друштвото за управување со фондови Илири-
ка Фунд Менаџмент АД.  

6. Се задолжува Друштвото за управување со инве-
стициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 
Скопје во рок од седум дена од денот на конечноста на 
ова Решение да го објави во најмалку два дневни вес-
ници што излегуваат на територијата на Република Ма-
кедонија, Проспектот или скратената форма на проспе-
ктот на Отворениот инвестициски фонд Илирика Кеш 
Фонд од 18/12/2012 година. 

7. Отворениот инвестициски фонд Илирика Кеш 
Фонд се запишува во Регистарот на отворени инвести-
циски фондови во Комисијата за хартии од вредност со 
следниот идентификациски број РОИФ1328122012ИЛ-
КЕФО6249450. 

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр.  УП 1 08-221 Комисија за хартии од вредност 

28 декември  2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател 

 Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_________ 

334. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 52, член 53, и член 54 
од Законот за инвестициски фондови („Службен вес-
ник на РМ“ бр.12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011), а по-
стапувајќи по барањето бр. 03-171/1 од 18.12.2012 го-
дина односно поднесокот бр. 03-148/2 од 06.11.2012 го-
дина на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје на сед-
ницата одржана на ден 28.12.2012 година донесе  

       
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје со се-
диште на ул. „Даме Груев“ бр. 16, Скопје, се дава одо-
брение на: 

- Одлуката за измени на Статутот на отворениот ин-
вестициски фонд Илирика Југоисточна Европа број 02-
37/5 од 13.12.2012 година односно на пречистениот 
текст на Статутот на отворениот инвестициски фонд 
Илирика Југоисточна Европа од 13.12.2012 година. 

- Одлуката за измени на Проспектот на отворениот 
инвестициски фонд Илирика Југоисточна Европа број 
03-37/3 од 13.12.2012 година односно на пречистениот 
текст на Проспектот и на скратената форма на прос-
пект на отворениот инвестициски фонд Илирика Југои-
сточна Европа од 13.12.2012 година. 
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2. Се задолжува Друштвото за управување со инве-
стициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 
Скопје кој управува со отворениот инвестициски фонд 
Илирика Југоисточна Европа во рок од седум дена од 
денот на конечноста на ова Решение да ги објави изме-
ните и дополнувањата на Проспектот или на скратена-
та форма на Проспектот на Илирика Југоисточна Евро-
па во најмалку два дневни весници што излегуваат во 
Република Македонија. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр.  08 УП 1/222-1 Комисија за хартии од вредност 

28 декември  2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател 

 Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_________ 

335. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 52, член 53, и член 54 
од Законот за инвестициски фондови („Службен вес-
ник на РМ“ бр.12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011), а по-
стапувајќи по барањето бр. 03-171/1 од 18.12.2012 го-
дина односно поднесокот бр. 03-148/2 од 06.11.2012 го-
дина на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје на сед-
ницата одржана на ден 28.12.2012 година донесе  

   
Р Е Ш Е Н И Е  

1. На Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје со се-
диште на ул. „Даме Груев“ бр.16, Скопје, се дава одо-
брение на: 

- Одлуката за измени на Статутот на отворениот ин-
вестициски фонд Илирика Глобал Растечки Пазари 
број 02-37/4 од 13.12.2012 година односно на пречисте-
ниот текст на Статутот на отворениот инвестициски 
фонд Илирика Глобал Растечки Пазари од 13.12.2012 
година. 

- Одлуката за измени на Проспектот на отворениот 
инвестициски фонд Илирика Глобал Растечки Пазари 
број 03-37/2 од 13.12.2012 година односно на пречисте-
ниот текст на Проспектот и на скратената форма на 
проспект на отворениот инвестициски фонд Илирика 
Глобал Растечки Пазари од 13.12.2012 година. 

2. Се задолжува Друштвото за управување со инве-
стициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 
Скопје кој управува со отворениот инвестициски фонд 
Илирика Глобал Растечки Пазари во рок од седум дена 
од денот на конечноста на ова Решение да ги објави из-
мените и дополнувањата на Проспектот или на скрате-
ната форма на Проспектот на Илирика Глобал Растеч-
ки Пазари во најмалку два дневни весници што излегу-
ваат во Република Македонија. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр.  08 УП 1/222-2 Комисија за хартии од вредност 

28 декември  2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател 

 Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

336. 
Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 

став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 
136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, донесe 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВА-
ЊЕ НА РЕЗИДУИ НА ФАРМАКОЛОШКИ АКТИВ-
НИ СУПСТАНЦИ ВО ПРОИЗВОДИ ОД ФАРМСКИ 
ОДГЛЕДАНА РИБА СО ПОТЕКЛО ОД ИНДОНЕЗИ-
ЈА КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ  

ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Со ова решение престанува да важи Решението за 

задолжително лабораториско испитување на резидуи 
на фармаколошки активни супстанци во производи од 
фармски одгледана риба со потекло од Индонезија кои 
се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 65/10).  

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 02-4865/3  

16 јануари 2013 година              Директор, 
                 Скопје                 Дејан Рунтевски, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МЕКЕДОНИЈА 

337. 
Регулаторната комисија за енергетика  на Републи-

ка Македонија врз основа на член 22 точка 4  од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.16/11 и 136/11)  на  седницата одржана  на  
18.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС И СНАБДУВАЊЕ СО 
ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУ-
ВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТ-
РИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ДИРЕКЦИ-
ЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКО – ИНДУСТРИСКИ РАЗ-
ВОЈНИ ЗОНИ – СКОПЈЕ, (ДТИРС) ЗА 2012 ГОДИНА 
И ГОДИШЕН ПРИХОД ПО СОСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ  

ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2012 - 2016 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Одлуката УП1 бр. 08-80/11 за одобрување на та-

рифа за вршење на регулирана дејност дистрибуција на 
природен гас и снабдување со природен гас на тариф-
ните потрошувачи приклучени на системот за дистри-
буција на природен гас на Дирекцијата за технолошко 
– индустриски развојни зони – Скопје, (ДТИРЗ) за 2012 
година и годишен приход по составни елементи за ре-
гулиран период 2012 -2016 година, („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.185/11) точката 1 се ме-
нува и гласи: 

„ На Дирекцијата за технолошко – индустриски раз-
војни зони – Скопје  се одобрува цена за услугите дистри-
буција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас за 2013 година цената да из-
несува 3,0785 ден/nm3, за испорака на планирани годиш-
ни количини на природен гас од 3.505.500 nm3.“ 

 
Член 2 

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

 
УП 1 бр. 08-80/11  

18 јануари 2013 година             Претседател, 
Скопје                 Димитар Петров, с.р. 
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338. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 50 став 1 алине-
ја 4 од Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 143/2011), постапувајќи по барањето на 
Друштвото  за трговија со електрична енергија „ОСТЕ-
ЛЕКТРИКА“ ДООЕЛ Скопје, за престанување на ли-
ценца за вршење на енергетска дејност трговија со  
електрична енергија на седницата одржана на 17.1.2013 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА  СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. На Друштвото  за трговија со електрична енерги-
ја „ОСТЕЛЕКТРИКА“ ДООЕЛ - Скопје, му  престану-
ва лиценцата за вршење на енергетската дејност трго-
вија со електрична енергија, издадена од Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија со 
Одлука бр. 02-836/1 од 05.05.2010 година и објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/10.  

 2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го од-
лага нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.  

 
Бр. 07-116/2  

17 јануари 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

339. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Советот 

на јавните обвинители на Република Македонија  
(„Службен  весник РМ“ бр.150/2007 година), и член 44  
од Законот за јавното обвинителство („Службен весник 
на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители, на 
одржаната четиринаесета седница на 18.1.2013 година, 
ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА СОИ. БР. 1/13 
ОД 9.1.2013 ГОДИНА, ЗА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ 

ЉУПЧО ШВРГОВСКИ 
 

Член 1 
Се отповикува Одлуката СОИ.бр.1/13 за избор на 

Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство 
Скопје без ограничување на траење на мандатот. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
СОР бр. 2/13  Совет на јавните обвинители 

18 јануари 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.slvesnik.com.mk                                          contact@slvesnik.com.mk 
 
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 


