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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

3663. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) донесувам  

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ 
 

I 
Г. Петар Јовановски се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Државата Израел, со седиште во Тел 
Авив.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Државата Израел 
престанува заклучно со 30.11.2013 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ бр. 144 Претседател 

8 ноември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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3664. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ШЕФ НА ПОСТОЈА-
НАТА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ПРИ МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

I 
Г. Зоран Дабиќ се отповикува од должноста вонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-
нија, Шеф на Постојаната мисија на Република Маке-
донија при Меѓународните организации, со седиште во 
Виена.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија при Меѓународните ор-
ганизации, со седиште во Виена, престанува заклучно 
со 07.12.2013 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ бр. 145 Претседател 

8 ноември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје Ѓорге Иванов, с.р. 
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3665. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО ИНДИЈА 
 

I 
Г. Слободан Ташовски се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Индија, со седиште во Њу Делхи.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Индија престанува 
заклучно со 15.12.2013 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ бр. 146 Претседател 

8 ноември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 

3666. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 
I 

Г. Рами Реџепи се отповикува од должноста вонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-
нија во Босна и Херцеговина, со седиште во Сараево.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Босна и Херцеговина 
престанува заклучно со 31.12.2013 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ бр. 147 Претседател 

8 ноември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 

3667. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) донесувам  

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКАТА 

РЕПУБЛИКА 

I 

Г. Велибор Атанасовски Топалоски се отповикува 

од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на 

Република Македонија во Италијанската Република, со 

седиште во Рим.  

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во Италијанската Репуб-

лика престанува заклучно со 15.01.2014 година.  

 

III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ бр. 148 Претседател 

8 ноември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 

3668. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91) донесувам  

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 

ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА 

 

I 

Г. Љубен Тевдовски се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 

Македонија во Канада, со седиште во Отава.  

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во Канада престанува 

заклучно со 25.01.2014 година.  

 

III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ бр. 149 Претседател 

8 ноември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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3669. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА  

КИНА 
 
I 

Г. Оливер Шамбевски се отповикува од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Народна Република Кина, со седиште 
во Пекинг.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Народна Република 
Кина престанува заклучно со 31.01.2014 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ бр. 150 Претседател 

8 ноември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 

3670. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО АРАПСКАТА РЕПУБЛИКА  

ЕГИПЕТ 
 

I 
Г. Миле Манолев се отповикува од должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Арапската Република Египет, со седиште во 
Каиро.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Арапската Република 
Египет престанува заклучно со 31.01.2014 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ бр. 151 Претседател 

8 ноември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

3671. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СВЕТИОТ ПРЕСТОЛ 

 
I 

Г. Ѓоко Ѓорѓевски се отповикува од должноста вон-
реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија при Светиот Престол.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија при Светиот Престол 
престанува заклучно со 15.02.2014 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ бр. 152 Претседател 

8 ноември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 

3672. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА 
 

I 
Г. Фатмир Џеладини се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Полска, со седиште во Вар-
шава.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Република Полска 
престанува заклучно со 31.03.2014 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ бр. 153 Претседател 

8 ноември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 

3673. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) донесувам  
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У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО  

ШВЕДСКА 
 

I 
Г. Кире Илиоски се отповикува од должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Кралството Шведска, со седиште во Сток-
холм.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Кралството Шведска 
престанува заклучно со 31.12.2013 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ бр. 154 Претседател 

11 ноември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3674. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006,  22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012 и  119/2013),  Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата, одржана на 5.11.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА 
ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОДИНА НА ЈП ЗА ВОДОС-
НАБДУВАЊЕ  „СТУДЕНЧИЦА“   ДРУГОВО  

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за дополнување на Инвестиционата програма за 2013 
година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Дру-
гово, бр. 02-1687/1-5/1, усвоена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на  
8.10.2013 година. 

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

 
Бр. 41-7546/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3675. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 5.11.2013 годи-
на, донесе 

О Д Л У КА 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  

КРИЗИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Центарот 

за управување со кризи му престанува користењето на 
недвижна ствар, магацин бр. 78 во вкупна површина од 
82,50 м2 во касарната „Стив Наумов“ во Битола лоци-
ран на КП бр. 13370/1 КО Битола, сопственост на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7709/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3676. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 5.11.2013 година 
донесе 

 
О Д Л У КА 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И  

СПАСУВАЊЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

јата за заштита и спасување му престанува користење-
то на недвижните ствари сопственост на Република 
Македонија и тоа:  

дел од  објект број 78, во  Касарната „Стив  Наумов - 
Стив“ во Битола лоциран на КП бр.13370/1 КО Битола со 
вкупна површина од 84 м2,  објект број 79 во Касарната 
„Стив Наумов - Стив“ во Битола лоциран  на КП 
6р.13370/1 КО Битола со вкупна површина од 90 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7710/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3677. 
Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од За-

конот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013 и 137/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 5.11.2013 година, до-
несе 
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О Д Л У КА 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРА-

ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА 

СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 

МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 

ДИСТРИБУЦИЈА  НА  ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА 

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Cо оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње на Договор за давање под долготраен закуп на гра-

дежно земјиште, сопственост на Република Македонија 

со непосредна спогодба на правното лице ЕВП Елек-

тростопанство на Македонија, Акционерско друштво 

за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со се-

диште во Скопје, ул. 11-ти „Октомври" бр.9, за изград-

ба на објект од јавен интерес Е2 Инфраструктура Тра-

фостаница ТС 10/0, кое претставува дел од КП 

бр.14686/1 (новоформирана КП бр.14868/5) КО Битола 

3, со површина од 66 м2, ГП бр.4, согласно Деталниот 

урбанистички план за „Станбена заедница бр.4 и 2 Ре-

онски Центар Запад" - Блок 1 Битола, донесен со Одлу-

ка на Совет на општина Битола бр.07-299/21 од 

16.02.2012 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 41-7711/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3678. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 5.11.2013 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-

РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА  

ПОЛИЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник  Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија и престанува  користењето на движните 

ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните  ствари  од член 1 од  оваа одлука се да-

ваат без надомест на  времено  користење за период од 

две години на Министерство за финансии - Управа за 

финансиска полиција. 

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти нa Владата на Република Македонија, склучува 

договор со директорот на Управата за финансиска по-

лиција, со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари  од членот 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-7751/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3679. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

5.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НA ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

Член 1 

Co оваа одлука на Општина Прилеп се дава на трај-

но користење без надомест, недвижна ствар - објект со 

површина од 333 м2, лоциран на КП бр.13991, КО При-

леп евидентиран во Имотен лист бр. 53617, сопстве-

ност на Република Македонија. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-7760/1                     Претседател на Владата 

5 ноември 2013 година         на Република Македонија 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3680. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 

за трговските друштва ("Службен весник на Република 
Македонија" 6р. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13 и 120/13) Владата на Репуб-
лика Македонија, во својство на Собрание на Акцио-
нерското друштво Електрани на Македонија, во држав-
на сопственост, Скопје, на седницата одржана на 
5.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 
2012 ГОДИНА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБОТЕЊЕТО ЗА 2012 ГОДИНА НА АД ЕЛЕК -
ТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА,  ВО ДРЖАВ НА   

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 
 

1. Co оваа одлука се одобруваат Годишната сметка 
за 2012 година и Финансискиот извештај за работењето 
за 2012 година на Акционерското друштво за произ-
водство на електрична енергија, Електрани на Македо-
нија, во државна сопственост, Скопје, УО бр.02-
1044/237/2 и УО бр.02-1044/237/1 од 26.02.2013 година 
усвоени од Управниот одбор на ова акционерско друш-
тво, на седницата, одржана на 26.02.2013 година. 

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

 
Бр. 41-7908/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3681. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 

за трговските друштва("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13 и 120/13) Владата на Репуб-
лика Македонија, во својство на Собрание на Акцио-
нерското друштво Електрани на Македонија, во држав-
на сопственост, Скопје, на седницата одржана на 
5.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВ-
НА  СОПСТВЕНОСТ,  СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА 

 
l. Co оваа одлука се одобрува Годишниот извештај 

за остварените резултати од работењето на Акционер-
ското друштво за производство на електрична енергија, 
Електрани на Македонија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2012 година, УО бр.02-3095/248/1 од 
17.6.2013 година, усвоен од Управниот одбор на ова 
акционерско друштво, на седницата, одржана на 
17.6.2013 година. 

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

 
Бр. 41-7908/2 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3682. 
Врз основа на член 506 од Законот за трговски 

друштва („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 
48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13 и 120/13) 
Владата на Република Македонија, во својство на Соб-
рание на Акционерското друштво Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, Скопје, на седницата, 
одржана на 5.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНА ГО-
ДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАН-
СИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МА-
КЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,  

СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Консолидираната го-

дишна сметка и Консолидираните финансиски извеш-
таи на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија, Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје, УО бр. 02-1620/241/3 и 
УО бр. 02-1620/241/3.1 од 29.3.2013 година, усвоени од 
Управниот одбор на ова акционерско друштво, на сед-
ницата одржана на 29.3.2013 година. 

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

  
Бр.41-7909/1               Заменик на претседателот  

5 ноември 2013 година     на Владата на Република  
    Скопје                                Македонија, 
                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3683. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за  корис-

тење и располагање со стварите на државните органи  
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
5.11.2013 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на општина Штип се даваат на трај-
но користење, без надомест недвижни ствари, сопстве-
ност на Република Македонија, евидентирани на Имо-
тен лист бр. 91147, кои се наоѓаат на Катастарска пар-
цела бр. 834, за Катастарска општина  Штип 1, сопстве-
ност на Република Македонија, и тоа: 

- КП бр.834, адреса    м.в  „Дермен Чифлик“, број на 
зграда 46, влез 1, кат подрум, број/, со површина 116 
m2, 

-  КП бр.834, адреса м.в „Дермен Чифлик“, број на 
зграда 46, влез 1, кат приземје, број/, со површина    
535 m2, 

- КП бр. 834, адреса м.в „Дермен Чифлик“, број на 
зграда 46, влез 1, кат подрум, број/, со површина 23 
m2. 



12 ноември 2013  Бр. 155 - Стр. 9 

 
 

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

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

 
Бр. 41-7915/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3684. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 17 став 3 од 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 5.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ  

 
Член 1 

Концесиите за детални геолошки истражувања на 
минерални суровини се доделуваат во функција на 
вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини на локалитетите за кои се предлага до-
делување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и момен-
тот дека се работи за истражување на минерални суро-
вини,  потребно е да се доделат под концесија минерал-
ните суровини определени со оваа одлука.  

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 
вршење на детални геолошки истражувања е создавање 
на услови за рамномерно истражување на минералните 
суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е вршење на детални гео-
лошки истражувања на  минерални суровини на след-
ните локалитети: 

- локалитет “Казандол“ општина Валандово, оп-
штина Богданци и општина Дојран за минерална суро-
вина – бакар, злато и сребро; 

- локалитет “Плавуш“ општина Валандово и оп-
штина Струмица за минерална суровина – бакар, злато 
и сребро и 

- локалитет “Петрошница“ општина Старо Нагори-
чане за минерална суровина – молибден, бакар, злато и 
сребро. 

Доколку во фазата на деталните геолошки истражу-
вања се добијат позитивни резултати и има економска 
оправданост постапката да продолжи со доделување на 
концесија за експлоатација. Концесијата за експлоата-
ција ќе се додели со услов идниот концесионер на ло-
калитетот “Казандол“, општина Валандово, општина 
Богданци и општина Дојран во рок од 2 години од до-
делувањето на концесијата да изгради постројка за ек-
стракција на катоден бакар со капацитет да процесира 
најмалку 50% од експлоатираната руда и фабрика за 
производство на финални производи од катоден бакар 
со капацитет најмалку еднаков на годишниот капаци-
тет на постројката за експлоатација на катоден бакар. 

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се неделиви и се доделуваат во па-
кет. 

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-
лат условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини ќе 
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска 
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии за детални геолошки истражувања, Влада-
та на Република Македонија на предлог на министерот 
за економија формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесии за детални геолошки истражу-
вања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на 
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот по-
вик согласно Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-7943/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3685. 
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за мине-

ралните суровини  (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
5.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
 
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – гранит на лока-
литетот “Сурун“ с. Дупјачани општина Долнени, пора-
ди тоа што за предметниот локалитет добиено е нега-
тивно мислење од Министерството за култура  - Упра-
ва за заштита на културното наследство бр. 08-2773/5 
од 29.10.2013 година бидејќи на локалитетот лежат не-
колку археолошки локалитети “Мал Сурун“, “Тумба“ и 
“Испраена плоча“ идентификувани како значајно кул-
турно наследство на Република Македонија од железно 
време до римскиот период. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-8160/1 Претседател на Владата 

5 номеври 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3686. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
5.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРА-
ВЕРТИН НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИП-МАРФИЛ УВОЗ-ИЗ-
ВОЗ  ДОО ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЏУРОВО“,  

ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1.  На Друштвото за производство, трговија и услу-

ги МИП-МАРФИЛ увоз-извоз  ДОО Прилеп се доделу-
ва концесија за експлоатација на минерална суровина – 
травертин на локалитетот “Џурово“, општина Прилеп, 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелата, и тоа: 

  
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7563724 4580087 
Т-2 7564311 4581159 
Т-3 7564361 4581741 
Т-4 7563517 4581708 
Т-5 7563047 4580598 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
1.327315 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр. 41-7618/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3687. 
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник  на Република Македонија“, бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
5.11.2013  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕНЕСУВАЊЕ  ВО  СОПСТВЕНОСТ  НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Општина Дојран се пренесуваат 
во сопственост, без надоместок недвижните ствари –
згради лоцирани на Катастарска парцела бр. 816, за Ка-
тастарска општина Стар Дојран, запишани во Имотен 
лист бр. 14, сопственост на Република Македонија и 
тоа:  

- зграда 1, шифра 518, влез 1, сутерен со површина 
од 55 м2, 

- зграда бр. 1, шифра 546 влез 1, сутерен со пов-
ршина од 112м2, 

- зграда бр. 2, шифра 509, влез 1, приземје со пов-
ршина од 1м2, 

- зграда бр. 2 , шифра 546, влез 1, приземје со пов-
ршина од 141м2, 

- зграда бр. 3, шифра 509, влез 1, приземје со пов-
ршина од 2м2, 

- зграда бр. 3, шифра 509, влез 1, сутерен со пов-
ршина од 2м2, 

- зграда бр. 3, шифра 511, влез 1, приземје со пов-
ршина од 20м2, 

- зграда бр. 3, шифра 546, влез 1, сутерен со пов-
ршина од 99м2, 

- зграда  бр. 3, шифра 546 влез 1, приземје со пов-
ршина од 40м2, 

- зграда бр. 4, шифра 509, влез 1, сутерен со пов-
ршина од 1м2, 

- зграда бр. 4, шифра 546, влез 1 сутерен со пов-
ршина од 95 м2, 

- зграда бр. 5, шифра 518,  влез 1, сутерен со пов-
ршина од 118 м2, 

- зграда бр. 5, шифра 691, влез 1 сутерен со пов-
ршина од 32м2, 

- зграда бр. 6, шифра 691, влез 1, сутерен со пов-
ршина од 27м2, 

- зграда бр. 7, шифра 691, влез 1, сутерен со пов-
ршина од 15 м2, 

- зграда бр. 8, шифра 691, влез 1, сутерен со пов-
ршина од 11 м2 и 

- зграда бр. 9, шифра 691, влез 1, сутерен со пов-
ршина од 6 м2.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7681/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3688. 
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
5.11.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Општина Дојран се пренесуваат 

во сопственост, без надоместок недвижните ствари –
згради лоцирани на Катастарска парцела бр. 206 и Ка-
тастарска парцела бр. 208, за Катастарска општина Ни-
колиќ, запишани во Имотен лист бр. 455, сопственост 
на Република Македонија и тоа:  

- зграда 1, шифра 511, влез 1, подрум со површина 
од 19 м2, 

- зграда бр. 1, шифра 540 влез 1, приземје со пов-
ршина од 100м2, 

- зграда бр. 1, шифра 511, влез 1, приземје со пов-
ршина од 64м2, 

- зграда бр. 2 , шифра 540, влез 1, приземје со пов-
ршина од 119м2и 

- зграда бр. 3, шифра 511, влез 1, приземје со пов-
ршина од 26м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7682/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3689. 
Врз основа на член 14 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, 145/2010 и 
104/2013), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 5 ноември 2013 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 
1. Бујар Сабриу се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Агенцијата за управување со одзе-
мен имот.   

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за уп-
равување со одземен имот се именува:  

  - Мери Дика – Георгиевска, член на Судскиот со-
вет на Република  Македонија. 

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

 
Број 23 – 7470/2              Претседател на Владата 

 5 ноември 2013 година      на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3690. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за спречува-
ње на перење пари и други приноси од казниво дело и 
финансирање на тероризам („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 4/2008, 57/2010, 35/2011 и 
44/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата  одржана на 5 ноември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА  
ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ 

 
1. За директор на Управата за финансиско разузна-

вање, орган во состав на Министерството за финансии, 
се именува Владимир Атанасовски, досегашен в.д. ди-
ректор на Управата. 

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

 
Број 23 – 8346/1             Претседател на Владата 

5 ноември 2013 година      на Република Македонија, 
      Скопје                  м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3691. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНО-
ВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН  

ДОМ – „ЖЕЛЕЗНИЧАР“-СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-
„Железничар“-Скопје, поради истек на мандатот се 
разрешуваат: 

- Драган Јовановски, 
- Маја Василевска, 
- Кадри Идризи. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-„Железничар“-
Скопје се именуваат: 

- Биљана Прентовска, 
- Игор Тантуровски, 
- Решат Алии. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 23– 8349/1            Претседател на Владата 

5 ноември 2013 година     на Република Македонија, 
      Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3692. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ– „ПРИМАРИУС Д-Р ЃОРЃИ  

ГАВРИЛСКИ“ - СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом– „Примариус д-р 
Ѓорѓи Гаврилски“ - Свети Николе се именуваат: 

- Даница Арсова, 
- Гордан Миланов, 
- Благица Тодоровска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 23– 8350/1             Претседател на Владата 

5 ноември 2013 година      на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3693. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2013 
година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ– КУМАНОВО 

 

1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Куманово 

се именуваат: 

- Стефан Трајановски, 

- Елена Доцевска Божиновска.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Број 23– 8351/1              Претседател на Владата 

5 ноември 2013 година      на Република Македонија, 

            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3694. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2013 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА  

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ– КРУШЕВО 

 

1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом– Крушево се име-

нуваат: 

- Оливера Дервенџи-Дамческа. 

- Живко Талески.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Број 23– 8352/1              Претседател на Владата 

 5 ноември 2013 година         на Република Македонија, 

     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3695. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2013 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА    

ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ- РЕСЕН 

 

1. Од должноста член на Управниот одбор - прет-

ставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Ресен, по-

ради истек на мандатот се разрешува. 

-Мирјана Нечовска. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом-Ресен се именува: 

- Јаким Стојчевски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Број 23– 8353/1             Претседател на Владата 

 5 ноември 2013 година      на Република Македонија, 

   Скопје                  м-р Никола Груевски, с.р. 

3696. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2013 

година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ– НЕГОТИНО 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом–Неготино се именува: 

- Тодор Јанев. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Број 23– 8355/1              Претседател на Владата 

5 ноември 2013 година      на Република Македонија, 

     Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3697. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2013 

година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБО-

ЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА „ЈАСЕНОВО“ - ВЕЛЕС 

 

1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодроб-

ни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес се 

именуваат: 

- Весна Неркова, 

- Нада Саздова. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Број 23– 8356/1             Претседател на Владата 

 5 ноември 2013 година       на Република Македонија, 

      Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3698. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2013 

година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА     

ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕВЧАНИ 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-

Вевчани, поради истек на мандатот се разрешуваат. 

- Наташа Мурчевска, 

- Елена Угриновска. 

2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Вевчани се имену-

ваат: 

- Небојша Баткоски, 

- Гана Илијеска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Број 23– 8357/1              Претседател на Владата 

 5 ноември 2013 година      на Република Македонија, 

       Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3699. 

Врз основа на член 18 став 1 и 2 од Законот за 

државното правобранителство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 5 ноем-

ври 2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За државен правобранител на Република Македо-

нија се именува Насер Ајдари. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Број 23 – 8358/1              Претседател на Владата 

5 ноември 2013 година       на Република Македонија, 

       Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3700. 

Врз основа на член 92, став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13 и 137/13), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

5.11.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-

ДЕЛУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА  

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за определување на членови на Ко-

митетот за градежно земјиште сопственост на Републи-

ка Македонија („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 48/11), во членот 1, во алинеја 5, зборовите: 

„Рамиз Мерко - ЗЕЛС“ се заменуваат со зборовите: 

„Ивица Конески - ЗЕЛС“. 

Во алинеја 6 зборовите: „Марјан Ристески - ЗЕЛС“ 

се заменуваат со зборовите: „Зоран Дамјановски - 

ЗЕЛС“. 

Во алинеја 7 зборовите: „Александар Петрески - 

ЗЕЛС“ се заменуваат со зборовите: „Изет Меџити - 

ЗЕЛС“. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-8113/1 Претседател на Владата 

5 ноември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3701. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

на заштита (“Службен весник на Република Македо-

нија”  бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13 и 79/13),  

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 5.11.2013 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

НА  НЕВРАБОТЕНИ   ЛИЦА,   КОРИСНИЦИ  НА 

СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ 

 

I. Вовед 

 

Со  оваа програма се утврдува начинот на обезбеду-

вање на средства за субвенционирање за вработување 

на невработени лица, корисници на социјална парична 

помош како активни баратели на работа во Агенцијата 

за вработување на Република Македонија (во натамош-

ниот текст: Агенцијата). 

  

II. Корисници на субвенцијата 

 

Корисници на оваа програма се членови на дома-

ќинства – корисници на социјална парична помош, ре-

гистрирани како невработени лица, активни баратели 
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на работа во Агенцијата и работодавачи кои вработиле 

и склучиле договор за вработување за најмалку 12 ме-

сеци со  членови на домаќинства – корисници на соци-

јална парична помош, регистрирани како невработени 

лица, активни баратели на работа во Агенцијата  (во 

натамошниот текст:  корисникот). 

Субвенција согласно оваа програма се користи по 

поднесено барање од работодавач до Агенцијата, по 

претходно објавен јавен оглас. 

Приоритет ќе се даде на младите лица, корисници  

на социјална парична помош на возраст од 16 до 29 го-

дини, кои се регистрирани како активни баратели на 

работа во Агенцијата. 

Агенцијата, центарот за социјална работа, работо-

давачот и невработеното лице – корисник на социјална 

парична помош склучуваат четири – партитен договор 

за користење на субвенцијата за вработување на невра-

ботени лица, корисници на социјална парична помош. 

 

III. Извори на средства 
 
Средствата за исплата на субвенционирање за вра-

ботување на невработени лица, корисници на социјал-

на парична помош согласно оваа програма се обезбеде-

ни преку Договорот за заем со Меѓународната банка за 

обнова и развој – Светска банка за реализирање на 

Проектот за условени парични надоместоци во износ 

од 19.300.000,00 евра.  

Потребните средства за реализирање на оваа прог-

рама за 2014 година изнесуваат 12.750.000,00 денари за 

обезбедување на вработување на 125 лица. 

Исплатата на средствата за оваа програма ќе се 

врши согласно Оперативниот прирачник за Програмата 

за условени парични надоместоци за субвенционирано 

вработување.  
 

IV. Висина на субвенција 
 
Вкупниот износ на субвенцијата е 17.000,00 денари 

месечно по вработено лице за период од шест месеци, 

од кои    14.000,00 денари за исплата на бруто месечна 

плата по вработено лице и  3.000,00 денари месечно на 

работодавачот за покривање на трошоците за обука и 

материјали, за период од шест месеци.  

По истекот на  шесте месеци на субвенцијата,  ра-

ботодавачот го задржува работникот најмалку допол-

нителни шест месеци (вкупно 12 месеци). 

Средствата за субвенционирање за вработување на 

невработени лица – корисници на социјална парична 

помош ќе се вратат ако се раскине договорот за врабо-

тување поради непочитување на одредбите од догово-

рот за вработување, не се почитува договорот за суб-

венционирање или доколку Агенцијата констатира де-

ка податоците за користење на субвенцијата се невис-

тинити. 

V. Носители 

 

Оваа програма ќе ја спроведат Министерството за 

труд и социјална политика, центрите за социјална ра-

бота, Агенција за вработување на Република Македо-

нија и Министерството за финансии, согласно со При-

рачник за администрирање на Програмата за субвенци-

онирање за вработување на невработени лица, корис-

ници на социјална парична помош, донесен од Минис-

терството за труд и социјална политика. 

 

VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 

2013 година до 31 декември 2014 година. 

 

Бр. 41-8026/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3702. 

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за научно-

истражувачка дејност („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 

24/2013 и 147/2013) и член 40 став 4 од Законот за из-

вршување на Буџетот на Република Македонија за 

2013 година („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.171/2012) Владата на Република Македонија, 

на седницата, одржана на  5.11.2013 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРА-

ЖУВАЧКАТА РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧ-

КИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за  остварување на научно-истра-

жувачката работа, технолошко-техничкиот развој во 

Република Македонија за 2013 година („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.4/13 и 120/13), во 

точка 1 став 2 по точката 16 се додава нова точка 16-а, 

која гласи: 

„16-a. Стипендии и школарини за специјалистички 

и постдипломски студии за изучување на старо-турски 

јазик,“. 

Во потточката 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 

1.17 и 1.18 Стипендии за млади научно-истражувачки 

кадри - магистерски и докторски студии во земјата и 

странство, во ставот 1 по зборот „Грција“ се става за-

пирка и се додаваат зборовите „стипендии и школари-

ни за специјалистички и постдипломски студии за изу-

чување на старо-турски јазик,“. 

 

Табелата 1 - Преглед на распределените средства за 

научно-истражувачка работа за 2013 година, се замену-

ва со нова табела, која гласи:  



12 ноември 2013  Бр. 155 - Стр. 15 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 16 - Бр. 155                                                                             12 ноември 2013 
 

 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот денот од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 
 
Бр. 41-8119/1                                                                                                                  Претседател на Владата 

5 ноември 2013 година                                                                                                                      на Република Македонија, 
              Скопје                                                                                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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3703. 
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
171/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 5.11.2013 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ  

РАЗВОЈ  ЗА 2013 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-

ниот развој за 2013 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 5/2013и 81/2013), Дел V, по ста-
вот 1 се додаваат два нови ставови 2 и 3 кои гласат: 

„Средствата од ставот 1 на овој дел се одобрува и 
исплаќа во висина од 600.000 денари за реализација на 
инвестициони активности за модернизација на земјо-
делското стопанство за период од една година од денот 
на исплата на средствата. 

Одобрените и исплатени средства се неповратни 
доколку истите се наменети за исполнување на инвес-
тиционите активности од став 2 на овој дел, за што ко-
рисникот доставува извештај до Агенцијата.“ 

Ставот 2 станува став 4. 
Ставот 3 се брише. 
 

II 
Во дел XXI, ставот 1 се менува и гласи: 
„Мерките за рурален развој од дел II на оваа прог-

рама ги спроведува Агенцијата согласно Националната 
Програма за земјоделство и рурален развој за период 
2013-2017 година.“ 

Ставот 4 се менува и гласи:  
„Еден корисник поднесува посебно барање за секо-

ја мерка во оригинал. Еден корисник може да поднесе 
најмногу две барања за користење на поддршката по 
различни  мерки од оваа програма, освен за мерките од 
дел XV, XVI и XVII од оваа програма за кои еден ко-
рисник – единица на локалната самоуправа може да 
поднесе најмногу три барања за користење на под-
дршката.“ 

 
III 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  

 
Бр. 41-8326/1 Заменик на претседателот 

5 ноемрви 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3704. 
Врз основа на член 213-г од Законот за работните 

односи ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 , 
52/10,124/10,47/11,11/12 и 39/12), Комисијата за ут-
врдување на репрезентативност, на седница одржана на 
19.07.2013 година  дава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ 
 

1. Се утврдува репрезентативност на  Синдикат на 
работниците од текстилната, кожарската и чевларската 
индустрија на Република Македонија на ниво на гранка, 
односно оддел во областа на Производство на кожа и 
слични производи од кожа  заради учество во колектив-
но договарање на ниво на гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

Синдикат на работниците од текстилната, кожар-
ската и чевларската индустрија на Република Македо-
нија, со седиште на ул. 12 Ударна Бригада бр.2-а, на 
ден 27.06.2013 година под  бр. бр.08-3241/1 до Комиси-
јата за утврдување на репрезентативност (во поната-
мошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдува-
ње на репрезентативност на синдикат на ниво на 
гранка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 25.06.2013 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во областа на - Производство на кожа и 
слични производи од кожа.   заради, заради учество во 
колективно договарање на ниво на гранка, односно од-
дел бр.08-4951/2 од 03.09.2013 година. 

Бројот на вработените согласно податоците од 
Државниот завод за статистика на Република Македо-
нија- Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.06.2013 
Вработени според економскиот статус, секторите и од-
делите на дејност, I тримесечје 2013 година” во одде-
лот - Производство на кожа и слични производи од 
кожа.  согласно податоците бројот на вработени изне-
сува 4962  вработени.  Согласно приложените списоци 
на Синдикат на работниците од текстилната, кожарска-
та и чевларската индустрија на Република Македонија 
,бројот на членови во одделот - Производство на кожа 
и слични производи од кожа 1212 вработени односно 
24,42% % на ниво на гранка.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-4951/3 од 03.09.2013 година. 

 
Правна поука: Против ова решение може да се под-

несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-3241/1 Министер, 

10 септември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  

__________            
3705. 

Врз основа на член 213-г од Законот за работните 
односи („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 
124/10, 47/11, 11/12  и  39/12), Комисијата за утврдува-
ње на репрезентативност, на седница одржана на 
19.7.2013 година  дава 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ ВО  

ЈАВНИОТ И ПРИВАТНИОТ СЕКТОР 
 
1. Се утврдува репрезентативност на „Самостоен 

синдикат на работниците од енергетика и стопанство 
на Македонија“ на ниво на гранка, односно оддел во 
јавниот и приватниот сектор во областа на Снабдување 
со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за-
ради учество во колективно договарање на ниво на 
гранка, односно оддел во јавниот и приватниот сектор. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Самостојниот синдикат на работниците од енерге-

тика и стопанство на Македонија, со седиште на ул. 
„12-та Ударна Бригада” бб Работнички Дом–Скопје, на 
ден 10.6.2013 година под бр. 08-3771/1 до Комисијата 
за утврдување на репрезентативност (во понатамошни-
от текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на 
репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, од-
носно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 19.7.2013 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во областа на Снабдување со електрич-
на енергија, гас, пареа и климатизација заради, заради 
учество во колективно договарање на ниво на гранка, 
односно оддел бр.08-4951/2 од 3.9.2013 година. 

Бројот на вработените согласно податоците од 
Државниот завод за статистика на Република Македо-
нија-Статистички преглед бр. 2.1.13.18 од 17.6.2013 
вработени според економскиот статус, секторите и од-
делите на дејност, I тримесечје 2013 година” во одде-
лот - Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 
климатизација согласно податоците бројот на вработе-
ни изнесува 10750 вработени.  Согласно приложените 
списоци на Самостоен синдикат на работниците од 
енергетика и стопанство на Македонија, бројот на чле-
нови во одделот Снабдување со електрична енергија, 
гас, пареа и климатизација - изнесува 2153 вработени 
односно 20,02%  % на ниво на гранка  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-4951/2 од 3.9.2013 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-3771/1 Министер, 

10 септември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  

__________          
3706. 

Врз основа на член 213-г од Законот за работните 
односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 
124/10, 47/11, 11/12 и 39/12), министерот за труд и со-
цијална политика на предлог на Комисијата за утврду-
вање на репрезентативност донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен 

синдикат за здравство, фармација и социјална заштита 
на Република Македонија, на ниво на гранка, односно 
оддел во јавниот сектор во областа на Дејности на 
здравствена и социјална заштита, заради учество во ко-
лективно договарање на ниво на гранка, односно од-
дел. 

2. Репрезентативност на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Самостоен синдикат за здравство, фармација и со-

цијална заштита на Република Македонија, со седиште 
на ул. „12-та Ударна Бригада“ бр. 2-a Скопје, на ден 
17.6.2013 година под бр.08-3979/1 до Комисијата за ут-
врдување на репрезентативност (во понатамошниот 
текст:  Комисија) поднесе барање за утврдување на 
репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, од-
носно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 19.7.2013 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став 4 од Законот и даде Предлог за ут-
врдување на репрезентативност на ниво на гранка, од-
носно оддел во областа на дејности на здравствена и 
социјална заштита, заради учество во колективно дого-
варање на ниво на гранка, односно оддел бр.2.1.13.18 
од 17.06.2013 год. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат члeнарина 
во Самостоен синдикат за здравство, фармација и соци-
јална заштита на Република Македонија изнесува 9212 
членови, односно 24.17 %, од вкупниот број на врабо-
тени во гранката односно одделот во областа на дејнос-
ти на здравствена и социјална заштита кој изнесува 
38.115 вработени. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-3979/3  од 3.9.2013 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

   
Бр. 08-3979/2 Министер, 

10 септември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  

__________ 
3707. 

Врз основа на член 213-г од Законот за работните 
односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 
52/10,124/10,47/11,11/12 и 39/12), Комисијата за ут-
врдување на репрезентативност, на седница одржана на 
19.7.2013 година, дава 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

одбраната и безбедноста (скратен назив СОБ ), на ниво 
на гранка односно оддел  во јавен сектор во областа на 
одбраната заради учество во колективно договарање на 
ниво на гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат на одбраната и безбедноста, со седиште 

на ул. „12 Ударна Бригада“ бб, Скопје, на ден 8.7.2013 
година под бр.03-182/2 до Комисијата за утврдување на 
репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
сија), поднесе барање за  утврдување на  репрезента-
тивност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213 од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 19.7.2013 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на  ниво на гранка, 
заради учество во колективно договарање на ниво на 
гранкаодносно оддел бр.08-4951/2 од 3.9.2013 година. 

Имено бројот на вработените во областа на одбра-
ната и безбедноста во Република Македонија согласно 
податоците  кои  беа доставени на увид на Комисијата 
со допис бр.03-182/2 од 8.7.2013 Министерството за 
одбрана достави листа со која не известува дека  бројот 
на вработените во одбраната е 7727 лица од кои 2402 
членови плаќаат членарина на Синдикат на одбраната 
и  безбедноста. Согласно приложените списоци се ут-
врди репрезентативност на Синдикат на одбраната и 
безбедноста  од 31.1% на ниво на гранка односно оддел 
во областа на одбраната и безбедноста. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-3731/3 од 3.9.2013 година. 

 
Правна поука: Против ова решение може да се под-

несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

  
Бр. 08-9440/1 Министер, 

8 ноември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  

__________ 
3708. 

Врз основа на член 213-г од Законот за работните 
односи ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 , 
52/10,124/10,47/11,11/12 и 39/12), Комисијата за ут-
врдување на репрезентативност, на седница одржана на 
19.07.2013 година  дава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА   
  СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ 

 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат за 

градежништво, индустрија и проектирање на Републи-
ка Македонија (скратен назив “СГИП„) на ниво на 
гранка, односно оддел во приватниот сектор во областа 
на градежништво и производство на производи од дру-
ги не метални минерали заради учество во колективно 
договарање на ниво на гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3.Ова решение ќе се објави во ("Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат за градежништво, индустрија и проекти-

рање на Република Македонија, со седиште на Ул„ 12-
Ударна бригада“ бр.2а, Скопје, на ден 16.07.2013 годи-
на под бр бр.08-4951/1 до Комисијата за утврдување на 
репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
сија) поднесе барање за утврдување на репрезентатив-
ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 19.07.2013 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во приватниот сектор во областа на гра-
дежништво и производство на производи од други не 
метални минерали заради, заради учество во колектив-
но договарање на ниво на гранка, односно оддел бр.08-
4951/2 од 03.09.2013 година. 

Бројот на вработените согласно податоците од 
Државниот завод за статистика на Република Македо-
нија-Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.06.2013 
Вработени според економскиот статус, секторите и од-
делите на дејност, I тримесечје 2013 година” во одде-
лот - Производство на други не метални и минерални 
производи, согласно податоците бројот на вработени 
изнесува 3437 вработени.  Согласно приложените спи-
соци на Синдикат за градежништво, индустрија и про-
ектирање на Република Македонија, бројот на членови 
во одделот - Производство на други не метални и ми-
нерални производи изнесува 992 вработени односно 
28.86% на ниво на гранка. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-4951/2 од 03.09.2013 година. 

 
Правна поука: Против ова решение може да се под-

несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

    
Бр. 08-9441/1 Министер, 

8 ноември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  

__________ 
3709. 

Врз основа на член 213-г од Законот за работните 
односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 
124/10,47/11,11/12 и 39/12), Комисијата за утврдување 
на репрезентативност, на седница одржана на 19.7.2013 
година, дава 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Македонски 

полициски синдикат (скратен назив МПС ), на ниво на 
гранка односно оддел  во јавен сектор, заради учество 
во колективно договарање на ниво на гранка, односно 
оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Македонски полициски синдикат, со седиште на ул. 

„12 Ударна Бригада“ бр. 2-а, Скопје, на ден 8.5.2013 го-
дина под бр.08-3075/1 до Комисијата за утврдување на 
репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
сија), поднесе барање за утврдување на репрезентатив-
ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213 од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 19.7.2013 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на  ниво на гранка 
односно оддел во јавен сектор бр.08-3075/1 од 8.7.2013 
година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина 
во Македонски Полициски Синдикат изнесува  6882 
членови, односно во синдикатот членуваат 63,28% од 
вкупниот број на вработени во гранката односно одде-
лот во јавниот сектор кој изнесува 10874 вработени. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-3731/3 од 3.9.2013 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-9442/1 Министер, 

8 ноември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  

__________ 
3710. 

Врз основа на член 213-г од Законот за работните 
односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 
124/10, 47/11, 11/12 и 39/12), Комисијата за утврдување 
на репрезентативност, на седница одржана на 19.7.2013 
година, дава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците  од угостителството, туризмот, комунално 
–станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните 
друштва на Македонија на ниво на гранка, односно од-
дел Снабдување со вода, отстранување на отпадни 
води, управување со отпад и дејности за санација на 
околината заради учество во колективно договарање на 
ниво на гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат на работниците  од угостителството, ту-

ризмот, комунално –станбеното стопанство, занаетчис-
твото и заштитните друштва на Македонија, со седиш-
те на ул. „12 Ударна Бригада“ бр.2-а – Скопје, на ден 
12.7.2013 година под бр.08-4950/1 до Комисијата за ут-
врдување на репрезентативност (во понатамошниот 
текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на реп-
резентативност на синдикат на ниво на гранка, односно 
оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 19.7.2013 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел - Снабдување со вода, отстранување на 
отпадни води, управување со отпад и дејности за сана-
ција на околината, заради учество во колективно дого-
варање на ниво на гранка, односно оддел бр.08-4951/2 
од 3.9.2013 година. 

Бројот на вработените согласно податоците од 
Државниот завод за статистика на Република Македо-
нија - Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.6.2013 
Вработени според економскиот статус, секторите и од-
делите на дејност, I тримесечје 2013 година” во одде-
лот - Снабдување со вода, отстранување на отпадни 
води, управување со отпад и дејности за санација на 
околината има 9662 вработени.  Согласно приложените 
списоци на Синдикат на работниците  од угостител-
ството,туризмот комунално–станбеното стопанство за-
наетчиството и заштитните друштва на Македонија, 
бројот на членови во одделот - Снабдување со вода, от-
странување на отпадни води, управување со отпад и 
дејности за санација на околината изнесува 6974 врабо-
тени односно 72.18%  на ниво на гранка. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-4951/3 од 3.9.2013 година. 

 
Правна поука: Против ова решение може да се под-

несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

          
Бр. 08-9443/1 Министер, 

8 ноември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  

__________ 
3711. 

Врз основа на член 213-г од Законот за работните 
односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 
124/10,47/11,11/12 и 39/12), Комисијата за утврдување 
на репрезентативност, на седница одржана на 19.7.2013 
година, дава 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на  „Синдикат на 

работниците од Агроиндустрискиот Комплекс на Ре-
публика Македонија” на ниво на гранка, односно оддел 
во областа на „Производство на тутунски производи” 
заради учество во колективно договарање на ниво на 
гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикатот на работниците од Агроиндустрискиот 

комплекс на Република Македонија, со седиште на ул. 
„12 Ударна Бригада” 2 a, Работнички Дом –Скопје, на 
ден 2.7.2013 година под  бр.08-3771/1 до Комисијата за 
утврдување на репрезентативност (во понатамошниот 
текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на реп-
резентативност на синдикат на ниво на гранка, односно 
оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 19.7.2013 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во областа Производство на тутунски 
производи заради,  учество во колективно договарање 
на ниво на гранка, односно оддел бр.08-4951/2 од 
3.9.2013 година. 

Бројот на вработените согласно податоците од 
Државниот завод за статистика на Република Македо-
нија- Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.6.2013 
Вработени според економскиот статус, секторите и од-
делите на дејност, I тримесечје 2013 година” во одде-
лот - Производство на тутунски производи изнесува 
2297 вработени.  Согласно приложените списоци на 
Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот ком-
плекс на Република Македонија,, бројот на членови во 
одделот - Производство на други не метални и мине-
рални производи изнесува 1483 вработени односно 
64.56%  на ниво на гранка.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. бр.08-4495/1 од 3.9.2013 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-9444/1 Министер, 

8 ноември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  

__________ 
3712. 

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-
ботните односи ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 
52/10,  124/10, 47/11, 11/12 и 39/12), министерот за труд 
и социјална политика на предлог на Комисијата за ут-
врдување на репрезентативност донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО 
ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО  

ДОГОВАРАЊЕ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од Агроиндустрискиот Комплекс на Ре-
публика Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна 
Бригада“ бр. 2-a, Работнички Дом – Скопје, заради 
учество во колективно договарање на ниво на гранка, 
односно во дејноста “производство на прехранбени 
производи”. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и 
важи до исполнувањето на условите за репрезентатив-
ност од член 212 став 4 од Законот за работните од-
носи, но не подолго од три години, од денот на донесу-
вањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во ("Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот 

комплекс на Република Македонија со седиште на ул. 
„12 Ударна Бригада“ бр. 2-a Работнички Дом – Скопје, 
на ден 2.7.2013 година, до Комисијата за утврдување 
на репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
сија), поднесе барање под бр.08-4451/1 за утврдување 
на репрезентативност. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, заради учество 
во колективно договарање на ниво на гранка, односно 
оддел, согласно член 210 став 2 од Законот за работни-
те односи. 

При разгледување на барањето и приложената до-
кументација, Комисијата  ја утврди следната фактичка 
состојба: Бројот на вработените на ниво на гранка, од-
носно оддел согласно податоците од Државниот завод 
за статистика на Република Македонија - Статистички 
преглед бр.2.1.13.18 од 17.6.2013 "Вработени според 
економскиот статус во Република Македонија во 2012 
година" во областа на производство на прехранбени 
производи  кој изнесува 17147 вработени. Вкупниот 
број на вработени членки во Синдикат на работниците 
од Агроиндустрискиот комплекс на Република Маке-
донија во областа на “Производство на прехранбени 
производи” изнесува 3270 вработени односно 19,07%  
на ниво на гранка, односно оддел.  

Согласно член 212 став 4 репрезентативен синдикат 
на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Нацио-
налната класификација на дејности е синдикат кој е за-
пишан во регистарот кој го води министерството над-
лежно за работите од областа на трудот и во кој се зач-
ленети најмалку 20% од бројот на вработени во гран-
ката, односно одделот, согласно со Националната кла-
сификација на дејности  и кои плаќаат членарина.    

Со оглед на тоа што Синдикат на работниците од 
Агроиндустрискиот Комплекс на Република Македо-
нија не ги исполнува условите за репрезентативност на 
синдикат на ниво на гранка, односно оддел согласно 
член 212 став 4, со ова решение се утврдува репрезен-
тативноста на синдикат, согласно член 210 став 2, која 
важи до исполнувањето на условите за репрезентатив-
ност од член 212 став 4 од Законот за работните од-
носи, но не подолго од три години од денот на  донесу-
вањето на ова решение. 

Комисијата на седница одржана на ден 19.07.2013 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност зара-
ди учество во колективно договарање на ниво на 
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гранка, односно оддел согласно член 210 став 2 од За-
конот и даде Предлог за утврдување на репрезентатив-
ност на синдикат, заради учество во колективно дого-
варање на ниво на гранка, односно оддел. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-4451/3од 3.9.2013 година. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Владата на Република 
Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на 
ова решение. 

 
Бр. 08-9445/1  

8 ноември 2013 година Министер, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 
__________ 

3713. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 
52/10,  124/10, 47/11, 11/12 и 39/12 ), министерот за 
труд и социјална политика на предлог на Комисијата за 
утврдување на репрезентативност, донесе 

                                          
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО 
ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО 

ДОГОВАРАЊЕ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Ре-
публика Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна 
Бригада” бр. 2 a, Работнички Дом – Скопје, заради 
учество во колективно договарање на ниво на гранка, 
односно во областа „Земјоделство” 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и 
важи до исполнувањето на условите за репрезентатив-
ност од член 212 став 4 од Законот за работните од-
носи, но не подолго од три години, од денот на донесу-
вањето на ова решение. 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот 

Комплекс на Република Македонија со седиште на ул. 
„12 Ударна Бригада” бр. 2-a, Работнички Дом – Скопје, 
на ден 2.7.2013 година, до Комисијата за утврдување 
на репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
сија), поднесе барање под бр.08-4451/1 за утврдување 
на репрезентативност. 

 Кон барањето приложени се и докази за исполну-
вање на условите за репрезентативност, заради учество 
во колективно договарање на ниво на гранка, односно 
оддел, согласно член 210 став 2 од Законот за работни-
те односи. 

При разгледување на барањето и приложената до-
кументација, Комисијата  ја утврди следната фактичка 
состојба: Бројот на вработените на ниво на гранка, од-
носно оддел согласно податоците од Државниот завод 
за статистика на Република Македонија - Статистички 
преглед бр.2.1.13.18 од 17.6.2013 „Вработени според 
економскиот статус во Република Македонија во 2012 
година  во областа „Земјоделство” изнесува  7986  вра-
ботени. 

Вкупниот број на вработени членки во Синдикат на 
работниците од Агроиндустрискиот Комплекс на Ре-
публика Македонија во областа „Земјоделство” изнесу-
ва 1269вработени односно 15.90%  на ниво на гранка, 
односно оддел.  

Согласно член 212 став 4 репрезентативен синдикат 
на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Нацио-
налната класификација на дејности е синдикат кој е за-
пишан во регистарот кој го води министерството над-
лежно за работите од областа на трудот и во кој се зач-
ленети најмалку 20% од бројот на вработени во гран-
ката, односно одделот, согласно со Националната кла-
сификација на дејности  и кои плаќаат членарина.    

Со оглед на тоа што Синдикат на работниците од 
Агроиндустрискиот Комплекс на Република Македо-
нија не ги исполнува условите за репрезентативност на 
синдикат на ниво на гранка, односно оддел согласно 
член 212 став 4, со ова решение се утврдува репрезен-
тативноста на синдикат, согласно член 210 став 2, која 
важи до исполнувањето на условите за репрезентатив-
ност од член 212 став 4 од Законот за работните од-
носи, но не подолго од три години од денот на  донесу-
вањето на ова решение. 

Комисијата на седница одржана на ден 19.7.2012 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност зара-
ди учество во колективно договарање на ниво на 
гранка, односно оддел согласно член 210 став 2 од За-
конот и даде Предлог за утврдување на репрезентатив-
ност на синдикат, заради учество во колективно дого-
варање на ниво на гранка, односно оддел. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-4451/3од 3.9.2013 година. 

Упатство за правно средство: Против ова решение 
може да се поднесе жалба до Владата на Република 
Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на 
ова решение. 

 
Бр. 08-9446/1 Министер, 

8 ноември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  

__________ 
3714. 

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-
ботните односи ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 
52/10,  124/10, 47/11, 11/12 и 39/12 ), министерот за 
труд и социјална политика на предлог на Комисијата за 
утврдување на репрезентативност донесе 

                                          
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО 
ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО  

ДОГОВАРАЊЕ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на “Синдикат за 

градежништво, индустрија и проектирање на Републи-
ка Македонија” со седиште на ул. 12 Ударна Бригада бr 
2 a Работнички Дом – Скопје, заради учество во колек-
тивно договарање на ниво на гранка, односно во деј-
носта “Градежништво” 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и 
важи до исполнувањето на условите за репрезентатив-
ност од член 212 став 4 од Законот за работните од-
носи, но не подолго од три години, од денот на донесу-
вањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 
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О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
“Синдикат за градежништво, индустрија и проекти-

рање на Република Македонија”  со седиште на ул. 12 
Ударна Бригада бр. 2-a Работнички Дом – Скопје, на 
ден 16.07.2013 година, до Комисијата за утврдување на 
репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
сија), поднесе барање под бр. бр.08-4951/1 за утврдува-
ње на репрезентативност. 

 Кон барањето приложени се и докази за исполну-
вање на условите за репрезентативност, заради учество 
во колективно договарање на ниво на гранка, односно 
оддел, согласно член 210 став 2 од Законот за работни-
те односи. 

При разгледување на барањето и приложената до-
кументација, Комисијата  ја утврди следната фактичка 
состојба: Бројот на вработените на ниво на гранка, од-
носно оддел согласно податоците од Државниот завод 
за статистика на Република Македонија - Статистички 
преглед бр. 2.1.13.18 од 17.06.2013 "Вработени според 
економскиот статус во Република Македонија во 2012 
година „Градежништво” кој изнесува 3547 вработени. 
Вкупниот број на вработени членки во Синдикат за 
градежништво, индустрија и проектирање на Републи-
ка Македонија во областа на “ Градежништво” изнесу-
ва 31022 вработени односно 11,34%  на ниво на гранка, 
односно оддел.  

Согласно член 212 став 4 репрезентативен синдикат 
на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Нацио-
налната класификација на дејности е синдикат кој е за-
пишан во регистарот кој го води министерството над-
лежно за работите од областа на трудот и во кој се зач-
ленети најмалку 20% од бројот на вработени во гран-
ката, односно одделот, согласно со Националната кла-
сификација на дејности  и кои плаќаат членарина.    

Со оглед на тоа што “Синдикат за градежништво, 
индустрија и проектирање на Република Македонија”  
не ги исполнува условите за репрезентативност на син-
дикат на ниво на гранка, односно оддел согласно член 
212 став 4, со ова решение се утврдува репрезентатив-
носта на синдикат, согласно член 210 став 2, која важи 
до исполнувањето на условите за репрезентативност од 
член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не 
подолго од три години од денот на  донесувањето на 
ова решение. 

Комисијата на седница одржана на ден 19.07.2013 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност зара-
ди учество во колективно договарање на ниво на 
гранка, односно оддел согласно член 210 став 2 од За-
конот и даде Предлог за утврдување на репрезентатив-
ност на синдикат, заради учество во колективно дого-
варање на ниво на гранка, односно оддел. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-4451/3од 03.09.2013 година. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Владата на Република 
Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на 
ова решение. 

 
Бр. 08-9447/1 Министер, 

8 ноември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  

3715. 
Врз основа на член 213-г од Законот за работните 

односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 
124/10, 47/11, 11/12  и 39/12), Комисијата за утврдува-
ње на репрезентативност, на седница одржана на 
19.7.2013 година дава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците на шумарството, дрвната индустрија и 
енергетиката на Република Македонија на ниво на 
гранка, односно оддел во областа на Шумарство и ис-
користување на шуми, заради учество во колективно 
договарање на ниво на гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

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

                                                                
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат на работниците на шумарството, дрвната 

индустрија и енергетиката на Република Македонија, 
со седиште на ул. „12-та Ударна Бригада“ бр. 2-а, на 
ден 27.6.2013 година под бр. 08-3241/1 до Комисијата 
за утврдување на репрезентативност (во понатамошни-
от текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на 
репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, од-
носно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 19.7.2013 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во областа на Шумарство и искористу-
вање на шуми. заради, заради учество во колективно 
договарање на ниво на гранка, односно оддел бр.08-
4951/2 од 3.9.2013 година. 

Бројот на вработените согласно податоците од 
Државниот завод за статистика на Република Македо-
нија- Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.6.2013 
Вработени според економскиот статус, секторите и од-
делите на дејност, I тримесечје 2013 година” во одде-
лот - Шумарство и искористување на шуми. Согласно 
податоците бројот на вработени изнесува 3643 врабо-
тени. Согласно приложените списоци на Синдикат на 
работниците на шумарството, дрвната индустрија и 
енергетиката на Република Македонија, бројот на чле-
нови во одделот - Шумарство и искористување на шу-
ми 1794 вработени односно 49,24% на ниво на гранка.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-4951/3 од 3.9.2013 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

        
Бр. 08-3241/4 Министер, 

10 септември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

3716. 
Врз основа на член 83 став (4) од Законот за гра-

дежно земјиште (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТЕ-
ПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНА ИНФРАС-
ТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕТО 
ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ НА УРЕДЕНОСТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за степенот на уредување на гра-
дежно земјиште со објекти на комунална инфраструк-
тура и начинот на утврдување на висината на трошоци-
те за уредувањето во зависност од степенот на уреде-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.93/11, 65/12, 75/12, 98/12 и 133/13) во членот 4 став 
1 по точката 7 се додава нова точка 8 која гласи: 

“8.За објекти за високо образование: 
- сите простории, 0,5;“ 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-10746 Министер 

11 ноември 2012 година за транспорт и врски,  
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
3717. 

Врз основа на член 21 став (7) од Законот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005,29/2007, 88/2008, 
48/2009, 50/2010,171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013) 
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување, на сед-
ницата одржана на 30.10.2013 година, донесе  

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СМЕТКИ 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се уредува содржината 

и начинот на водење, архивирање и чување на еви-
денцијата за индивидуалните сметки на секој член и 
пензиониран член на задолжителниот пензиски фонд и 
на документите и другите евиденции за задолжителни-
от пензиски фонд што ги води друштвото за управува-
ње со задолжителни пензиски фондови односно друш-
твото за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови (во понатамошниот текст: друштво).  

 
Член 2 

(1) Друштвото отвора индивидуална сметка за секој 
член на задолжителниот пензиски фонд со кој упра-
вува, на датумот на кој осигуреникот станува член на 
задолжителен пензиски фонд.  

(2) Друштвото ја затвора индивидуалната сметка на 
член или пензиониран член во случај на: 

а) купување пензиски ануитет кој се исплаќа до 
крајот на животот од друштво за осигурување овласте-
но за оваа цел;   

б) програмирани повлекувања обезбедени од друго 
друштвото со кое членот склучил договор за програми-
рани повлекувања по пензионирањето; 

в) исплата на сите средства од индивидуалната 
сметка преку програмирани повлекувања; 

г) исплата на сите средства од индивидуалната 
сметка заради комбинација на привремени програмира-
ни повлекувања со доживотен одложен ануитет; 

д) премин на членот и пензионираниот член од еден 
во друг задолжителен пензиски фонд; 

ѓ) пренос на средствата од индивидуалната сметка 
во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија (во натамошниот текст: Фондот на 
ПИОМ) кога член ќе стекне право на инвалидска пен-
зија; 

е) пренос на средствата од индивидуалната сметка 
во Фондот на ПИОМ во случај на смрт на член чии 
членови на семејството имаат право на семејна пензија; 

ж) исплата на сите средства од индивидуална смет-
ка на наследник/наследници согласно Законот за насле-
дување во случај на смрт на членот или пензионирани-
от член; 

з) еднократна исплата на вкупниот износ на негова-
та индивидуална сметка врз основа на член 92 став (2) 
од Законот за задолжително капитално финсирано пен-
зиско осигурување и 

ѕ) други случаи на повлекување на средствата сог-
ласно Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување. 

 
II. Содржина на евиденцијата за индивидуалните 

сметки 
 

Член 3 
Евиденцијата за индивидуалните сметки содржи 

податоци за: 
а) Единствен број на сметката и датум на нејзиното 

отворање; 
б) Лични податоци за членот или пензионираниот 

член и тоа: 
- име и презиме; 
- единствен матичен број (ЕМБГ); 
- ден, месец и година на раѓање;  
- идентификациски број доколку членот или пензи-

онираниот член е странец; 
- статус на член или пензиониран член;  
- пол; 
- постојано живеалиште и адреса;  
- адреса за кореспонденција, и 
- контакт телефон; 
в) Датум на потпишување и број на договорот за 

членство во задолжителен пензиски фонд или датум на 
потпишување и број на договорот за исплата на сред-
ства од задолжителен пензиски фонд; 

г) Датум на стекнување на статусот член на задол-
жителен пензиски фонд или статусот пензиониран 
член на задолжителен пензиски фонд; 

д) Регистарски код на агентот, со кој е склучен до-
говорот за членство во задолжителниот  пензиски фонд 
(за членовите кои имаат потпишано договор за член-
ство) или договорот за исплата на средства од задолжи-
телен пензиски фонд; 

 ѓ) Податоци за средствата на  индивидуалната 
сметка  и тоа за: 

1) Придонеси: 
- назив на друштвото; 
- назив на задолжителниот пензиски фонд; 
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- датум на секој уплатен придонес; 
- износ на секој уплатен придонес; 
- износ на наплатениот надоместок од страна на 

друштвото од  секој уплатен придонес; 
- вредност на сметководствената единица на секој 

датум на уплата на придонес; 
- број на сметководствени единици кои соодвет-

ствуваат на уплатениот придонес по одземањето на на-
доместокот од придонес; 

- месец (периодот) за кој е уплатен придонесот  и 
- вид на секоја уплата. 
2) Преноси на средства од други задолжителни пен-

зиски фондови: 
- датум на пренос на средства од друг задолжителен  

пензиски фонд; 
- износ на пренесените средства од друг задолжите-

лен пензиски фонд; 
- вредност на сметководствените единици на дату-

мот на пренос на средствата; 
- број на сметководствени единици кои соодвет-

ствуваат со пренесените средства и 
- име на задолжителниот пензиски фонд од кој се 

пренесени средствата. 
3) Преноси на средства во други задолжителни пен-

зиски фондови: 
- датум на пренос на средствата во друг задолжите-

лен пензиски фонд; 
- износ на пренесените средства во друг задолжите-

лен пензиски фонд; 
- вредност на сметководствената единица на дату-

мот кој претходи на датумот на добивање на информа-
цијата за износот на средствата; 

- број на сметководствени единици кои соодвет-
ствуваат со пренесените средства во друг задолжите-
лен пензиски фонд;  

- име на задолжителниот пензиски фонд во кој се 
пренесени средствата и 

- износ на исплатен надоместок за премин. 
4) Исплата на пензија: 
- износ на пренесени или исплатени средства по ос-

нов на пензија или други случаи утврдени со Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско оси-
гурување; 

- вредност на сметководствените единици на дату-
мот кој претходи на датумот на исплатата и 

- број на сметководствени единици кој соодветству-
ва со износот на исплатените средства. 

5) Тековна вредност на сметководствената единица 
на задолжителниот пензиски фонд  за секој датум на 
проценка; 

6) Тековна вредност на средствата на индивидуал-
ната сметка за секој датум на проценка и 

7) Вкупен број на сметководствени единици за се-
кој датум на проценка. 

е)  Број и датум на документот врз основа на кој се 
затвора индивидуалната сметка. 

 
Член 4 

Покрај податоците од член 3 точка ѓ) на овој пра-
вилник, евиденцијата на индивидуалните сметки сод-
ржи и податоци за средствата на индивидуалната пот-
сметка на посебната сметка на времено распределениот 
осигуреник и на претходните индивидуални сметки на 
членот, врз основа на доставените податоци од друш-
твото кое ги водело овие сметки. 

 
Член 5 

Индивидуалната потсметка на посебната сметка за 
времено распределениот осигуреник што ја отвора 
друштвото, треба да ги содржи податоците од членот 3 
точките а) и ѓ) на овој правилник и податоците за 
единствениот матичен број на осигуреникот и датумот 
на временото распределување на осигуреникот. 

III. Начин на водење на евиденцијата  

на индивидуалните сметки 

 

Член 6 

Податоците за индивидуалната сметка за член или 

пензиониран член на задолжителен пензиски фонд, се 

прибавуваат од членот или пензионираниот член на за-

должителниот пензиски фонд, од Фондот на ПИОМ и 

од Агенцијата за супервизија на капитално финансира-

но пензиско осигурување (во понатамошниот текст: 

Агенцијата). 

 

Член 7 

(1) Друштвото води евиденција на индивидуалните 

сметки, од пензискиот  фонд со кој управува, на елек-

тронски начин. 

(2) Друштвото ги евидентира и ажурира податоците 

за индивидуалните сметки секој работен ден. 

(3) Средствата на индивидуалните сметки се еви-

дентираат во сметководствени единици, со шест деци-

мални места.  

(4) Местото и начинот на кој друштвото ја води 

евиденцијата на индивидуалните сметки треба да обез-

беди сигурност и заштита на електронските извори на 

информациите од оштетување, губење или уништува-

ње на истите и на податоците зачувани на нив, како и 

нивна заштита од неовластени и незаконски промени, 

пристап или објавување. 

(5) Друштвото ја известува Агенцијата за местото 

од став (4) на овој член.  

(6) На барање на Агенцијата, друштвото обезбедува 

услови за директен пристап  и читање на податоците од 

електронските извори на информации.  

 

Член 8 

(1) Друштвото го определува бројот на сметковод-

ствените единици кои се евидентираат на индивидуал-

ната сметка при уплата на придонес врз основа на 

вредноста на уплатениот придонес кој се намалува за 

надоместокот од придонес и резултатот се дели со 

вредноста на сметководствената единица на датумот на 

уплата. 

(2) Друштвото го определува бројот на сметковод-

ствени единици кои се евидентираат на индивидуална-

та сметка при пренос на средства од друг задолжителен 

пензиски фонд врз основа на вредноста на пренесените 

средства поделена со вредноста на сметководствената 

единица на датумот на добивање на информацијата за 

износот на средствата.  

 

Член 9 

Друштвото ја определува вредноста на средствата 

на членот или пензионираниот член кои треба да се ис-

платат од задолжителниот пензиски фонд со кој тоа уп-

равува, врз основа на вредноста на сметководствените 
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единици на датумот кој претходи на датумот на доби-

вање на информацијата за износот на средствата и таа 

вредност се евидентира на индивидуалната сметка.  

 

IV. Чување на евиденцијата за индивидуалните 
сметки 

 
Член 10 

 Друштвото ги чува податоците за индивидуалните 
сметки, како и податоците за индивидуалните потсмет-
ки на привремено распределените осигуреници, во сво-
јот информациски систем најмалку пет години по зат-
ворањето на сметката или потсметката. 

 
Член 11 

(1) Друштвото врши тековно зачувување на подато-
ците евидентирани на индивидуалните сметки.  

(2) Местото на кое друштвото го врши тековното 
зачувување на податоците треба да обезбеди целосна 
сигурност и заштита на електронските извори на ин-
формации од оштетување, губење или уништување на 
истите и на податоците зачувани на нив, како и нивна 
заштита од неовластени и незаконски промени, прис-
тап или објавување. 

 
Член 12 

Друштвото треба да ја има следнава техничка доку-
ментација за софтверот кој го користи за евиденција на 
средствата на индивидуалните  сметки: 

а) листа на софтверски апликации за одржување на 
индивидуалните сметки и индивидуалните потсметки 
на посебната сметка со соодветни сертификати издаде-
ни за софтверот; 

б) објаснување на улогата на секој дел од софтве-
рот, методите и начинот на користење во текот на из-
вршување на активностите поврзани со податоците и 
процедурите поврзани со соодветна употреба на соф-
тверот; 

в) методите на заштита на податоците на индивиду-
алните сметки; 

г) процедурите поврзани со соодветна употреба на 
софтверот и 

д)методите на евидентирање на активностите пов-
рзани со работењето со податоците. 

 
Член 13 

 Друштвото веднаш ја известува Агенцијата за било 
какви промени и неправилности поврзани со одржува-
њето и чувањето на индивидуалните сметки и пот-
сметки, евидентираните податоци поврзани со нив или 
било какви други обврски утврдени со Законот за за-
должително капитално финансирано пензиско осигуру-
вање и овој правилник. 

 
V. Архивирање на документи и евиденција  

за задолжителен пензиски фонд 
 

Член 14 
Идентификацијата и класифицирањето на докумен-

тите, актите и предметите по организациони единици, 
видови и содржини се врши на електронски начин, 
преку административен софтвер на друштвото. 

 
Член 15 

Одбирањето, средувањето, евидентирањето, чува-
њето и заштитата на документите и актите на задолжи-
телниот пензиски фонд се врши во архивата на друш-
твото. 

Член 16 
(1) Архивирањето на документите и на евиденциите 

за индивидуалните сметки се врши согласно прописите 
за канцелариско и архивско работење. 

(2) Распоредувањето на документите и на еви-
денциите од став (1) на овој член се врши според План 
на архивски знаци кој  се состои од општ и посебен дел 
(во натамошниот текст: План). 

 
Член 17 

Општиот дел на Планот од член 16 став (2) од овој 
правилник, покрај документите, основните акти и 
предмети кои произлегуваат од работењето на  друш-
твото во врска со задолжителниот  пензиски фонд, сог-
ласно прописите за канцелариското и архивското рабо-
тење, треба задолжително да содржи  документи за: 

- органите на друштвото; 
- статут на друштвото; 
- поврзаните лица со основачи на друштвото; 
- раководните лица на друштвото; 
-  статутот на задолжителниот пензиски фонд; 
- странскиот менаџер на средства; 
- името и седиштето на чуварот на имот; 
- договорот за чување на имот и 
- суб-чуварот на имот. 
 

Член 18 
Посебниот дел на Планот од член 16 став (2) од 

овој правилник треба задолжително да ги содржи след-
ните документи и акти: 

- планови и програми на друштвото за овозможува-
ње на пристап  до информациите за индивидуалните 
сметки на членовите или пензионираните членови на 
задолжителниот  пензиски фонд; 

- информации со податоци за вредноста и учеството 
на средствата на задолжителниот пензиски фонд кои се 
инвестирани во одделен вид на инструмент, вклучувај-
ќи и податоци за издавачот на хартиите од вредност; 

- информации со податоци за износот на трансак-
циските провизии кои ги платиле друштвото и негови-
те странски менаџери на средства на задолжителниот  
пензиски фонд; 

- информации со податоци за просечниот износ на 
трансакциските провизии по сметководствена единица 
на задолжителниот пензиски фонд; 

- барања на членовите или пензионираните членови 
на задолжителниот пензиски фонд за вредноста на 
средствата на нивните индивидуални  сметки; 

 - документи кои се однесуваат на заштита на инте-
ресите на членовите или пензионираните членови на 
задолжителниот пензиски фонд; 

- информации за постапување по поплаките од чле-
новите или пензионираните членови на задолжителни-
от пензиски фонд; 

- акт за утврдување на надоместокот од придонесот 
на секој член или  пензиониран член; 

- акт за утврдување на надоместокот за управување 
со средствата; 

- акт за утврдување на надоместокот за премин; 
- акт за пренос на средствата од еден во друг задол-

жителен  пензиски фонд; 
- извештај за приносот на задолжителниот пензиски 

фонд со кој управува   друштвото ;  
- извештај за надоместоците што ги наплаќа друш-

твото; 
- информации до членовите или пензионираните 

членови на задолжителниот пензиски фонд за инвести-
циското портфолио на задолжителниот пензиски фонд 
со кое управува  друштвото; 

- информации за индивидуалните сметки до члено-
вите или пензионираните членови на задолжителниот  
пензиски фонд со кој друштвото управува;  
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- сметковниот план и извештајот за финансиското 
работење на задолжителниот пензиски фонд; 

- акти за вложување (инвестирање) на средствата на 
задолжителниот пензиски фонд; 

- акти за пренесување на управувањето со средства 
на задолжителниот пензиски фонд на менаџер со сред-
ства со седиште во странство; 

- документи за проценки на средствата на задолжи-
телниот пензиски фонд; 

- документи за исплата на пензии, купување на пен-
зиски ануитет или програмирани повлекувања или 
комбинација и  

- документ за еднократна исплата на средствата. 
 

Член 19 
Во Планот, актите и предметите односно докумен-

тите на друштвото, се распоредуваат тематски и по ор-
ганизациски единици на друштвото и се означуваат со 
двоцифрени и четвороцифрени арапски броеви. 

Член 20 
(1) Актите и предметите, односно документите на 

друштвото од трајна вредност, се сортираат во Листа 
на архивска граѓа од трајна вредност. 

(2) Актите и предметите, односно документите на 
друштвото од оперативно значење, се сортираат во 
Листа на документарен  материјал со определени роко-
ви за нивно чување. 

Член 21 
(1) Во посебниот дел на Планот и во Листата на до-

кументарен материјал треба да се опфати и евиденција-
та на индивидуалните сметки.  

 (2) Во Листата од став (1) на овој член се определу-
ва рокот за чување на документацијата од евиденцијата 
за индивидуалните  сметки.  

 
Член 22 

(1) Друштвото го води архивирањето на надвореш-
ни медиуми од сите податоци евидентирани на индиви-
дуалните сметки и  потсметки, врз основа на информа-
циите со состојба од последниот работен ден на секоја 
календарска година, но не подоцна од 14 работни дена 
по завршувањето на секоја календарска година.  

(2) Друштвото обезбедува електронска копија од 
архивата од став (1) на овој член на надворешни  меди-
уми и истата ја доставува до Агенцијата. 

(3) Друштвото обезбедува архивата од став (1) на 
овој член и нејзината електронска копија од став (2) на 
овој член да можат да бидат репродуцирани со хардве-
рот и софтверот на Агенцијата.  

(4) Надворешните медиуми од став (1) и (2) на овој 
член треба да обезбедуваат можност на нив да се пи-
шува само еднаш (read only).  

 
VI. Завршни одредби 

 
Член 23 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за содржината и начинот на во-
дење, архивирање и чување на евиденцијата за индиви-
дуалните сметки на членовите на задолжителниот  пен-
зиски фонд и на другите документи и евиденција за за-
должителниот  пензиски фонд („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 138/2008).  

 
Член 24 

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

 
Бр. 01-1348/3 Совет на експерти 

7 ноември 2013 година Претседател, 
Скопје д-р Булен Дервиши, с.р. 

3718. 
Врз основа на член 91 став (4), член 94 став (4) и 

став (5) и член 96 став (4)од Законот за доброволно ка-
питално финансирано пензиско осигурување (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 
124/2011, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување на седницата одржана на 
30.10.2013 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА ЧЛЕНСТВО ВО ДОБРОВОЛЕН 

ПЕНЗИСКИ ФОНД 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на членство во добро-

волен пензиски фонд („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 138/2008, 74/2010, 134/2010 и 26/2011) 
во член 9 ставот (7) се менува и гласи:   

„Учеството во професионална пензиска шема прес-
танува со: 

а) престанок на работниот однос или членството во 
здружение на граѓани и пренос на средствата од по-
стојната професионална сметка на друга професионал-
на сметка или доброволна индивидуална сметка, сог-
ласно закон;  

б) престанок на работниот однос или членството во 
здружение на граѓани и стекнување на старосна или 
инвалидска пензија. Агенцијата го известува друштво-
то за стекнатата старосна или инвалидска пензија од 
Фондот на ПИОМ и друштвото ги чува средствата на 
професионалната сметка на членот со посебна ознака, 
се до повлекување на средствата од сметката согласно 
закон; 

в) престанок на работниот однос или членството во 
здружение на граѓани и смрт на членот. Агенцијата го 
известува друштвото за стекнатата семејна пензија од 
Фондот на ПИОМ и друштвото ги чува средствата на 
професионалната сметка на членот со посебна ознака, 
се до повлекување на средствата од сметката согласно 
закон; 

г) укинување на професионална пензиска шема и 
пренос на средствата од постојната професионална 
сметка на друга професионална сметка или доброволна 
индивидуална сметка согласно закон; 

д) укинување на професионална пензиска шема и 
стекнување на старосна или инвалидска пензија. 
Агенцијата го известува друштвото за стекнатата ста-
росна или инвалидска пензија од Фондот на ПИОМ, а 
друштвото ги чува средствата на професионалната 
сметка на членот со посебна ознака, се до повлекување 
на средствата од сметката согласно закон и 

ѓ) укинување на професионална пензиска шема и 
смрт на членот. Агенцијата го известува друштвото за 
стекнатата семејна пензија од Фондот на ПИОМ, а 
друштвото ги чува средствата на професионалната 
сметка на членот со посебна ознака, се до повлекување 
на средствата од сметката согласно закон.“ 

  
Член 2 

 
Обрасците број 1 , број 2, број 3, број 4 и број 5, кои 

се дадени во прилог и се составен дел на овој правил-
ник, се менуваат и гласат:  
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила на наредниот ден 

од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
Бр. 01-1348/4 Совет на експерти 

7 ноември 2013 година Претседател, 
Скопје д-р Булен Дервиши, с.р. 

__________ 
3719. 

Врз основа на член 21-б став (7) од Законот за за-
должително капитално финансирано пензиско („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 
85/2003, 40/2004, 113/2005,29/2007, 88/2008, 48/2009, 
50/2010,171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013) и член 
34-а став (7) од Законот за доброволно капитално фи-
нансирано пензиско („Службен весник на Република 
Македонија” бр.07/2008, 124/2010,17/2011 и 13/2013)  
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување на  
30.10.2013 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТВРДАТА СО МИСЛЕЊЕ НА  
ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот, сод-
ржината и формата на потврдата со мислење (во пона-
тамошниот текст: потврда)  за преземените дејствија, 
од страна на овластениот актуар  на пензиското друш-
тво, во врска со дадени насоки за пресметка на програ-
мираните повлекувања, проверка дали направените 
пресметки и користените таблици на смртност и камат-
ните стапки се во согласност со закон и подзаконските 
акти пропишани од Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигурување (во поната-
мошниот текст: Агенцијата) и проверка на ликвидноста 
на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд 
(во понатамошниот текст: пензиски фонд).   

 
Член 2 

Овластениот актуар на пензиското друштво изгот-
вува потврда, за секое тромесечие од тековната година, 
за секој пензиски фонд поединечно. 

Овластениот актуар ја поднесува потврдата до уп-
равниот одбор на пензиското друштво.  

Овластениот актуар ја доставува потврдата до 
Агенцијата во рок од еден месец од завршувањето на 
тромесечието за кое се однесува потврдата.  

Доколку овластениот актуар утврди дека програми-
раните повлекувања не се пресметани согласно закон и 
подзаконски актите пропишани од Агенцијата, веднаш 
го известува управниот одбор на друштвото. Доколку 
управниот одбор не превземе активности во врска со 
известувањето на овластениот актуар, актуарот веднаш 
ја известува Агенцијата.  

 
Член 3 

Потврдата на овластениот актуар содржи мислење 
за: 

а) Дадени насоки за пресметки на програмираните 
повлекувања што се исплатиле од пензискиот фонд во 
периодот за кој се однесува потврдата; 

б)  Начин на пресметка на програмираните повле-
кувања што се исплатиле од пензискиот фонд  во пери-
одот за кој се однесува потврдата; 

в) Таблици на смртност кои се користени при 
пресметките на програмираните повлекувања;  

г) Каматни стапки кои се користени при пресметки-
те на програмираните повлекувања; 

д)  Ликвидност на пензискиот фонд и  
ѓ)  Статистички податоци.  
Овластениот актуар ја изготвува потврдата од став 

1 на овој член, на Образец број 1 „Потврдата со мисле-
ње за преземените дејствија на овластениот актуар“ од 
овој правилник. 

 
Член 4 

Актуарот при давањето насоки и изготвувањето 
проценки, врз основа на кои ја изготвува потврдата, 
применува општо познати и признати актуарски мето-
дологии, согласно актуарските стандарди и пракса, ка-
ко и согласно важечките прописи.  

Во потврдата актуарот јасно и прецизно ги наведу-
ва податоците, информациите и претпоставките кои ги 
користел при давањето насоки, анализите и проценките 
врз основа на кои ја подготвува потврдата. 

Доколку, актуарот користи или се повикува на ра-
ботата од други лица  во потврдата го наведува изворот 
на податоците врз основа на кој ја изготвил потврдата.  

Доколку, актуарот утврди дека постојат значајни 
недостатоци во расположливите податоци кои ги ко-
ристи, а кои значајно придонесуваат за неизвесност во 
неговите проценки, може да направи корекции на пода-
тоците со цел да го неутрализира нивниот ефект. До-
колку актуарот направи такви корекции потребно е јас-
но да ја наведе природата, износот и принципот на из-
вршените корекции.  

 
Мислење за дадени насоки за пресметка на програмира-
ните повлекувања што се исплатиле од пензискиот фонд 

 
Член 5 

Актуарот дава насоки за начинот на пресметка на 
програмираните повлекувања што треба да биде во 
согласност со формулите за пресметка на месечните 
пензии и пензиски надоместоци преку програмирани 
повлекувања пропишани со закон и дава насоки за па-
раметрите што треба да се користат за пресметка на 
програмираните повлекувања.  

Актуарот дава насоки за првата и за сите повторни 
пресметки на пензии и пензиски надоместоци преку 
програмирани повлекувања, кои може да бидат дожи-
вотни или привремени.  

 
Мислење за начинот на пресметка на програмираните 
повлекувања што се исплатиле од пензискиот фонд 

 
Член 6 

Актуарот проверува дали пресметките на програми-
раните повлекувања, вклучувајќи доживотни програ-
мирани повлекувања и привремени програмирани пов-
лекувања, се на начин пропишан со закон и подзакон-
ските акти пропишани од Агенцијата. 

Актуарот проверува дали за сите нови корисници 
на пензија или пензиски надоместок преку програмира-
ни повлекувања во периодот на проверка се направени 
пресметки за програмираните повлекувања. При тоа 
актуарот проверува  дали при првата пресметка на 
програмирани повлекувања се користени формулите 
пропишани со Законот за исплата на пензии и пензиски 
надоместоци од капитално финансирано пензиско оси-
гурување и дали се користени параметрите: вкупен из-
нос на средства на индивидуална сметка и доброволна 
индивидуална и/или професионална сметка, ануитетен 
фактор за поединечна пензија, возраст на корисникот 
на пензија или пензискиот надоместок и пазарната 
стапка на принос. 
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Актуарот проверува дали за сите тековни корисни-
ци на пензија или пензиски надоместок преку програ-
мирани повлекувања, за кои во периодот на проверка 
изминале 12 месеци од последната пресметка, се нап-
равени соодветни повторни пресметки. При тоа, актуа-
рот проверува дали при повторната пресметка на прог-
рамирани повлекувања се користени формулите пропи-
шани со Законот за исплата на пензии и пензиски надо-
местоци од капитално финансирано пензиско осигуру-
вање и дали се користени параметрите: нов износ на 
средства на индивидуална сметка и доброволна инди-
видуална и/или професионална сметка, нов ануитетен 
фактор за поединечна пензија, нова возраст на корис-
никот на пензија или пензиски надоместок и нова па-
зарната стапка на принос. 

Доколку треба да се проверат привремени програ-
мирани повлекувања во комбинација со доживотен од-
ложен ануитет од втор столб, покрај проверката од став 
2 на овој член, актуарот проверува и дали почетниот 
сооднос меѓу пензијата преку привремени програмира-
ни повлекувања и пензијата преку доживотен одложен 
ануитет е поголем од 0,65/1 и помал од 1,5/1 за секој 
корисник кој има право на минимална пензија.  

Актуарот ги проверува сите користени парамерти и 
начинот на пресметка на соодветениот ануитетен фак-
тор и каматната стапка за пресметките од ставовите 2, 
3 и 4 на овој член.  

 
Мислење за таблиците на смртност кои се користени 
при пресметките на програмираните повлекувања 

 
Член 7 

Актуарот проверува дали таблиците на смртност 
кои се користени при пресметките на доживотните и 
привремените програмираните повлекувања се во сог-
ласност со минималните стандарди пропишани во За-
конот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од 
капитално финансирано пензиско осигурување и под-
законските акти пропишани од Агенцијата и дава мис-
лење.  

Актуарот проверува дали при определувањето на 
таблиците на смртност, кои ќе ги користи пензиското 
друштво, е земена во предвид специфичноста на попу-
лацијата составена од пензионери и подобрување на 
долговечноста.  

Актуарот ги наведува конкретните таблици на 
смртност кои се користени во пресметките на програ-
мираните повлекувања за период за кој се однесува 
потврдата, како и усогласувањата и корекциите на таб-
лиците доколку се направени.  

 
Мислење за каматните стапки кои се користени при 

пресметките на програмираните повлекувања 
 

Член 8 
Актуарот проверува дали каматните стапки кои се 

користени при пресметките на доживотните и привре-
мените програмираните повлекувања се во согласност 
со минималните стандарди пропишани во Законот за 
исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитал-
но финансираното пензиско осигурување и подзакон-
ските акти пропишани од Агенцијата и дава мислење.  

Актуарот проверува дали при определувањето на 
каматната стапка која се користи за пресметка на ануи-
тетниот фактор е земено во предвид дека:  

- каматната стапка не може да биде поголема од 
преовладувачката пазарна реална стапка на принос на 
долгорочните должнички хартии од вредност и 

- долгорочните и среднорочните реални стапки на 
принос се засноваат на преовладувачките номинални 
пазарни стапки на принос за долгорочните и средно-
рочните должнички инструменти намалени за процена-
та на стапката на трошоци за живот за истите периоди 
и на процената на идните преовладувачки пазарни ста-
пки за долгорочните и среднорочните безризични 
должнички хартии од вредност, застапени во портфо-
лијата на пензиските фондови.  

 
Мислење за ликвидноста на пензискиот фонд  

 
Член 9 

Актуарот прави проверка на ликвидноста по тип на 
пензиски фонд врз основа на ликвидните средства, по-
барувањата и доспеаните обврски односно обврските 
кои наскоро ќе доспеат. Проверката се прави на поче-
токот на секој квартал за претходниот квартал и истов-
ремено се прави проценка за наредниот квартал. 

Ликвидни средства се пари, депозити и сите хартии 
од вредност кои може за краток рок да се конвертираат 
во пари без да има големо влијание на цената на 
инструментот. 

 Побарувања на пензиски фонд се побарувањата по 
основ на вложување и предвидувања за идни приливи 
по основ на уплата на придонеси. 

Доспеани обврски на пензиски фонд се обврски по 
основа на исплата на пензии и пензиски надоместоци и 
други исплати согласно закон, обврски по основ на 
вложување, обврски за исплата кон пензиското друш-
тво по основ на надоместоци и останати обврски кои 
доспеале до последниот ден на извештајниот период. 

Обврски на пензиски фонд кои наскоро ќе доспеат 
се обврски по основа на исплата на пензии и пензиски 
надоместоци, и други исплати согласно закон, обврски 
по основ на вложување, обврски за исплата кон друш-
твото по основ на надоместоци и останати обврски кои 
ќе доспеат до последниот ден на извештајниот период. 

Покрај проверката од ставот 1 на овој член, во по-
следниот квартален извештај во годината актуарот пра-
ви проценка за ликвидноста на пензискиот фонд за пе-
риод од следните седум години. 

Проценките кои произлегле од проверката на лик-
видноста на пензискиот фонд  треба да бидат поткрепе-
ни со соодветна документација од која може да се пот-
врди веродостојноста на проценките. 

 
Статистички податоци 

 
Член 10 

Актуарот ги проверува статистичките податоци за 
бројот на исплатите и износите по вид на пензиски 
фонд, основ за исплата и вид на исплата за периодот за 
кој се однесува потврдата, по месеци за тековната го-
дина. 

 
Член 11 

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

 
Бр. 01-1348/5 Совет на експерти 

7 ноември 2013 година Претседател, 
Скопје д-р Булен Дервиши, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3720. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл. 9  од  Законот за Советот  на јав-

ните обвинители на Република Македонија („Службен  

весник РМ“ бр.150/07), на својата триесет и деветта 

седница  одржана на 7.11.2013   година ја  донесе след-

ната  

 

О Д Л У К А 

 

I 

На Јован Димов роден 9.11.1949 година, избран на 

20.7.2009 година за  јавен обвинител во Основното  јав-

но обвинителство Велес, без ограничување на траење 

на мандатот му се утврди престанок на функцијата ја-

вен обвинител  поради исполнување на условите за 

старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 

престанува заклучно со 30.11.2013 година. 

  

СОР бр. 12/13 Совет на јавните обвинители 

7 ноември 2013 година на Република Македонија,  

Скопје Костадин Кизов, с.р. 

__________ 

3721. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно    чл. 19 ст. 1 од Законот за јавното об-

винителство („Службен  весник РМ“ бр.150/07 )  на од-

ржаната триесет и деветта  седница  на ден 7.11.2013 

година донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ЗА ВРЕМЕНО 

УПАТУВАЊЕ ВО ДРУГО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  

НАЈМНОГУ ДО  6 (ШЕСТ) МЕСЕЦИ 

 

I 

Оливера Проеска јавен обвинител во Основното 

јавно обвинителство Охрид, ВРЕМЕНО СЕ УПА-

ТУВА, да ја врши должноста  јавен обвинител, за вре-

ме најмногу до 6 (шест) месеци во Основното јавно об-

винителство Битола, поради вонредно зголемениот 

обем на работата во Основното јавно обвинителство 

Битола,  почнувајќи од 1.12.2013 до 1.6.2014 година.    

 

II 

Сашо Јордановски јавен обвинител во Основното 

јавно обвинителство Скопје, ВРЕМЕНО СЕ УПА-

ТУВА, да ја врши должноста  јавен обвинител, за вре-

ме најмногу до 6 (шест) месеци во Основното јавно об-

винителство Охрид, поради вонредно зголемениот 

обем на работата во Основното јавно обвинителство 

Охрид,  почнувајќи од 1.12.2013 до 1.6.2014 година.    

III 

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното до-

несување на 1.12.2013 година. 

  

А. бр. 231-3/13 Совет на јавните обвинители 

7 ноември 2013 година на Република Македонија,  

Скопје Костадин Кизов, с.р. 

__________ 

3722. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-

бен  весник РМ“ бр.150/07),  објавува  

 

О Г  Л  А  С 

за избор на 

          

I 

1. Еден  јавен обвинител  во  Вишото јавно обвини-

телство  Штип. 
 

II 

2. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-

нителство Велес. 

Сите кандидати за избор на  јавни обвинители ос-

вен  условите предвидени во чл. 44, 45 и чл. 46  од  За-

конот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ 

број150/07) и Законот за измени и дополнување на За-

конот за јавно обвинителство („Сл. весник  на РМ“ бр 

111/08), потребно е  како посебен  услов  да исполнува-

ат за: 

I. Кандидатите  за избор на  јавен обвинител во 

Вишото јавно  обвинителство   Штип, потребно е  како 

посебен  услов  да имаат  работно искуство од најмалку   

пет години години стаж како јавен обвинител, со пот-

врдени резултати во работата, или пет години работно 

искуство со потврдени резултати на правни работи по 

положениот правосуден испит. 

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-

новното јавно обвинителство  Велес како посебен ус-

лов потребно е да имаат завршено Академија за судии 

и јавни обвинители. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-

карско уверение (двете да не се постари од шест месе-

ци од денот на нивното издавање), доказ за работен 

стаж, диплома или уверение за завршен Правен факул-

тет и потврда за положен правосуден испит во ориги-

нал или заверено на нотар, Уверение за завршена Ака-

демија за судии и јавни обвинители да  ги достават до 

Советот на јавните обвинители на Република Македо-

нија на ул. „Димитар Влахов" бр. 4,  В спрат во рок од 

15 дена од објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот се-

кој работен ден. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  

 

А. бр. 213-6/13 Совет на јавните обвинители 

7 ноември 2013 година на Република Македонија,  

Скопје Костадин Кизов, с.р. 
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