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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

5713.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

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

У К А З
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПОРТУГАЛСКАТА 

РЕПУБЛИКА И КРАЛСТВОТО МАРОКО

I
Г. Агрон Буџаку се отповикува од должноста вонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-
нија во Португалската Република и Кралството Ма-
роко, со седиште во Париз.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 38 Претседател
20 ноември 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5714.

Врз основа член 18 став 5 од Законот за Јавен долг 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 
88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, до-
несе

O Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИ-
МАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 
ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР НА 
КАПИТАЛ - ЕВРООБВРЗНИЦА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за максималниот износ на ново за-
должување преку издавање државни хартии од вред-
ност на меѓународниот пазар на капитал - еврообврзни-
ца на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.188/15) во точката 5 зборови-
те „500.000.000,00 евра“ се заменуваат со зборовите 
„270.000.000,00 евра“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
ње и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр. 149/1 Заменик на претседателот
21 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5715.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест наф-
тени деривати на Јавното претпријатие „Македонија-
пат“ – Скопје и тоа:

- Еуродизел БС гориво......................200.000 литри;
- Екстра лесно масло ЕЛ-1................. 100.000 литри;
- Еуросупер БС-95 гориво......................30.000 литри.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – 
Скопје за извршување на основните работи од тековно, 
инвестиционо и зимско одржување на патишта.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и ма-

нипулативните трошоци за преземање на отстапените наф-
тени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар 
на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-10266/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5716.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот зa градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 
44/15 и 193/15) Владата на Република Македонија,  на 
седницата,  одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО HA ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА

MAKEДОНСКА КАМЕНИЦА

Член 1
Co оваа одлука на Општина Македонска Каменица 

се дава право на трајно користење на градежно земјиш-
те сопственост на Република Македонија, кое претста-
вува ГП бр.2.02, формирана од катастарски парцели: 
КП бр.4287/1 КО Каменица, гиз со површина од 
6623,25 м2, КП бр.4287/1 КО Каменица, зпз 1 со пов-
ршина  од  1848,99 м2,  KП бр.4287/1 КО Каменица,   
зпз 2  со  површина  од  1564,27 м2,  KП бр.4287/1 КО 
Каменица, зпз 10 со површина од 660,08 м2, KII 
бр.4255/6 КО Каменица, дм со површина од 176,13 м2, 
KП бр.4287/9 КО Каменица,  дм со површина од 177,67 
м2 и КП бр.4285/2 КО Каменица, гиз со површина од 
571,52 м2, или вкупно 11621,91 м2, евидентирани во 
Имотен лист број 589, согласно Извод од ЛУПД за ГП 
бр.2.02 основно училиште дел од „ДУП за централно 
градско подрачје", донесен со Решение број 09-346/1 
од 5.3.2010 година за проширување на просторот на 
градба за изградба на спортска сала и спортско игра-
лиште.
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Член 2
Правото на трајно користење на градежното  зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-10497/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5717.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градеж-
но земјиште („Службен  весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 
44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ 

ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“- СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на Јавна здравствена установа Ге-

ронтолошки завод „13 НОЕМВРИ“- Скопје се дава пра-
во на трајно користење на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија со вкупна површина од 
16818 м2, кое претставува дел од КП бр. 4468, КО Ѓор-
че Петров 3-Дексион, евидентирано во Имотен лист бр. 
9160, согласно Извод од Детален урбанистички план 
дел од У.З. Дексион 39, донесен со Одлука на Советот 
на општина Ѓорче Петров, бр.07-747/2 од 05.09.2000 го-
дина, за ГП 5.6, со намена за изградба на  Г. Објекти од 
општествен стандард-здравство. 

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-10717/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5718.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 
44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

КРУШЕВО

Член 1
Со оваа одлука на општина Крушево, се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија со вкупна површина од 
1.335м2 кое претставува: 

- дел од КП.бр.5532/1 КО Крушево со површина од 
788 м2, евидентирана во Имотен лист бр.1; 

- дел од КП.бр.6505/1 КО Крушево со површина од 
91 м2, евидентирана во Имотен лист бр.2 и 

- дел од КП.бр.5804/2 КО Крушево со површина од 
456 м2, евидентирана во Имотен лист бр.100193,

согласно Извод од Детален урбанистички план: бр.  
23-11/67-1, донесен со Одлука бр. 07-284/2 од 
28.11.2002 година, заради изградба на објект од јавен 
интерес – градски парк (зеленило). 

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-10814/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5719.

Врз основа на член 99 став (9) од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија” 
бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 
199/14 и 146/15), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 17.11.2015  година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА СТАНО-
ВИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНБЕНИ 
ОБЈЕКТИ НА УЛ.„ЦВЕТАН ДИМОВ “ БР.29/2-21, 
УЛ. „ФРАЊО КЛУЗ“ БР.11 Б, УЛ. „ВЛАДИМИР 
КОМАРОВ“ БР.18А/1-38, УЛ. „ВЛАДИМИР КОМА-
РОВ“ БР.1/1-13, УЛ. „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИ-
ТУ “ БР.15/2-47, БУЛ. „ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ 
БАТО“ БР.71/1-12, УЛ. „ВУКОВАРСКА“ БР.7-2/21, 
УЛ. „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ БР.1-2/24, УЛ. 
„ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ БР.1-2/12, ВО СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување продажни цени на станови наменети за про-
дажба на станбени објекти на ул. „Цветан Димов“ 
бр.29/2-21, ул. „Фрањо Клуз“ бр.11 б, ул. „Владимир 
Комаров“ бр.18а/1-38, ул. „Владимир Комаров“ бр.1/1-
13, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.15/2-47, бул.„Ви-
дое Смилевски Бато“ бр.71/1-12, ул. „Вуковарска“ бр.7-
2/21, ул. „Владимир Комаров“ бр.1-2/24, ул. „Владимир 
Комаров“ бр.1-2/12, во Скопје бр. 02-16486/2-2 од 
12.11.2015 година, донесена од Одборот на директори 
на Акционерското друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката-Скопје.

  
Член 2

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

Бр. 42-10836/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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5720.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 
44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

ЦЕНТАР

Член 1
Со оваа одлука на општина Центар, се дава право 

на трајно користење на  градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија со вкупна површина од 
10.328 м2 кое претставува:

- КП.бр.710 КО Центар 2 со површина од 163 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624; 

- КП.бр.711 КО Центар 2 со површина од 251 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.712 КО Центар 2 со површина од 245 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.714 КО Центар 2 со површина од 223 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.715 КО Центар 2 со површина од 267 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.713 КО Центар 2 со површина од 388 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.703 КО Центар 2 со површина од 309 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.704 КО Центар 2 со површина од 1.272 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.687 КО Центар 2 со површина од 198 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.688 КО Центар 2 со површина од 376 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- дел од КП.бр.686/2 КО Центар 2 со површина од 
1.666 м2, евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- дел од КП.бр.689 КО Центар 2 со површина од 
383 м2, евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.702 КО Центар 2 со површина од 225 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.705 КО Центар 2 со површина од 142 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.708 КО Центар 2 со површина од 130 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.707 КО Центар 2 со површина од 14 м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.706 КО Центар 2 со површина од 30 м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.709 КО Центар 2 со површина од 13 м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.716 КО Центар 2 со површина од 218 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.717 КО Центар 2 со површина од 156 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.718 КО Центар 2 со површина од 18 м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.719 КО Центар 2 со површина од 16 м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.720 КО Центар 2 со површина од 18 м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.721 КО Центар 2 со површина од 23 м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.18624;

- КП.бр.701/2 КО Центар 2 со површина од 3.209 
м2, евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- дел од КП.бр.2913/3 КО Центар 2 со површина од 
3 м2, евидентирана во Имотен лист бр.18624;

- дел од КП.бр.685/2 КО Центар 2 со површина од 
148 м2, евидентирана во Имотен лист бр.18624 и

- дел од КП.бр.2900/10 КО Центар 2 со површина 
од 224 м2, евидентирана во Имотен лист бр.18454,

согласно Извод од Детален урбанистички план: 
градска четврт „Ј07“ локалитети: Капиштец, Завод за 
медицинска рехабилитација, Старо Водно, Мало Кури-
ло и Цвеќара, донесен со Одлука бр.07-4414/4 од 
18.07.2014 година, заради изградба на објект со намена 
В1 – образование и наука.

                                                                     
Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиш-
те од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-10927/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5721.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 
Законот за градежно земјиште („Службен  весник на Ре-
публика Македонија" бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ДРУШТВОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБНОВЛИВИ 
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ  
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО ЕКСПОРТ - ИМПОРТ 

С. ТЕНОВО-БРВЕНИЦА

Член 1
Со 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 Друштвото за развој на об-
новливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО 
Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница, со 
седиште на ул.„101“ бр. 1 Теново, Брвеница, за градеж-
ното земјиште во површина од 3638м2, со намена за из-
градба на среднонапонска електро-енергетска врска за 
приклучување на фото волтаична електрична централа 
на КП бр.30/13 во КО Теново-вон г.р. евидентирана во 
Имотен лист бр. 8447.

                                                                                             
Член 2

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

Бр. 42-10952/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5722.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.11.2015 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕ-
РАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИС-
ТИЧКО -ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБА-
НИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја се утврдуваат работите за изработка на ажурирана ге-
одетска подлога за урбанистичко - планска документа-
ција за КП 5530/1, КО Центар 1.

 
Член 2

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

Бр. 42-11022/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5723.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата. одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја се утврдуваат работите за изработка на ажурирана ге-
одетска подлога за урбанистичко планска документаци-
ја за КП бр. 5310/1, КО Центар 1. 

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

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

Бр. 42-11023/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

5724.
Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015 и 
153/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1
Со оваа одлука се запишува право на сопственост 

на недвижните ствари - објекти кои се наоѓаат на КП 
бр. 8887/1 за КО Центар 1 и тоа:

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат По-2, намена на посебен дел од зграда П, 
внатрешна површина 406 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, намена на посебен дел од зграда ХС, внатрешна 
површина 283 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, намена на посебен дел од зграда Х, внатрешна 
површина 903 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат По-1, намена на посебен дел од зграда Г, 
внатрешна површина 1807 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат По-1, намена на посебен дел од зграда ЛФ, 
внатрешна површина 4 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат По-1, намена на посебен дел од зграда ДЗП, 
внатрешна површина 335 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат Приз, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 403 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К-1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 781 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К-2, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 421 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К-3, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 360 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К-4, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 395 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К-5, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 434 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К-6, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 391 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К-7, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 399 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К-8, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 399 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К-9, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 414 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 2, кат Приз, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 845 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 2, намена на посебен дел од зграда ХС, внатрешна 
површина 338 м2;
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- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 2, намена на посебен дел од зграда Х, внатрешна 
површина 1068 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 2, кат К-1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 672 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 2, кат К-2, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 675 м2;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 2, кат К-3, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина 649 м2, во корист на Република 
Македонија во Катастарот на недвижности.

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

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

Бр. 42-11031/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5725.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градеж-
но земјиште ("Службен  весник на Република Македо-
нија" бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 
44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на трај-

но користење на градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија со вкупна површина од 364 м2, 
кое претставува дел од КП 10687/9, КО Центар 1, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 102680, согласно Извод 
од Детален урбанистички план за изменување и допол-
нување на Детален урбанистички план „Буњаковец 2“, 
донесен со Одлука на Совет на општина Центар, бр. 
07-9331/10, од 10.12.2012 година, за ГП 3.30, со намена 
за изградба на објект за култура.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-11058/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________

5726.
Bpз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО - 

ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО

Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за храна и ветеринарство му престанува користењето 
на движни ствари и тоа:

- времен монтажен објект - барака со површина од 
201.09м2,

- 16 радијатори,
- паркет со површина 30м2,
- еден бојлер 60 литри,
- една туш кабина со димензии 80х80см, 
- три мијалника со чешма,
- три тоалетни школки со казанчиња,
- три паравани изработени од плексиглас со димен-

зии 80х80см, 
- две алуминиумски врати со димензии 200х70см, 
- шест дрвени врати со димензии 205х75см и
- седум еднокрилни пвц прозорци со димензии 

120х120см.
Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Казнено - попра-
вен дом Идризово.

Член 3
Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство 

склучува договор со директорот на Казнено - поправни-
от дом Идризово со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 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. 42-11123/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5727.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ 
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА 
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО 
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛА-
НОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛ-
НИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧ-
КО -ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБА-
НИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја се утврдуваат работите за изработка на ажурирана ге-
одетска подлога за урбанистичко планска документаци-
ја за КП бр. 16702/1, КО Битола 3.
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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. 42-11148/1 Претседател на Владата 
21 ноември 2015 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________
5728.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 
154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за земјоделското земјиш-
те (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.11.2015 година, донесе 

                                                                             
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА СЕЛО ВОЃАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБ-
ЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИ-
ЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИ-
ТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И 
СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-
ИНФРАСТРУКТУРА KO ВОЃАНИ ОПШТИНА 

КРИВОГАШТАНИ

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план за село Воѓани за изградба на 
објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и де-
ловни намени, В-јавни институции, Г-производство, 
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-ин-
фраструктура KO Воѓани, општина Кривогаштани.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 48123м2, 
ги има следните катастарски индикации:

 

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-11225/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5729.

Врз основа на член  18 став (4) од Законот за корис-
тење и  располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на  Република Македонија” бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република  Македонија, 
на седницата, одржана на  17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛО ТРЕСОНЧЕ „БРЗОВЕЦ“-

СКОПЈЕ

Член  1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на недвижна ствар-објект во село Тресонче, кој се 
наоѓа на КП бр.230, КО Тресонче м.в. „Леништа“, еви-
дентирана во Имотен лист бр.42,  сопственост на Репуб-
лика Македонија, и тоа:

- зграда 1, , влез 1, ПО, бр.1 со внатрешна површина 
од 120м2;

- зграда 1, влез 1, ПР, бр.1 со внатрешна површина 
од 169 м2.      

Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 

на времено  користење без надомест за период од десет 
години на Здружение за развој на село Тресонче „Брзо-
вец“-Скопје.

Член  3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
образование и наука и Здружението за развој на село 
Тресонче„Брзовец“- Скопје, во рок од 15 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука.                                                                                      

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”.

Бр. 42-11227/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________

5730.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост  („Службен 
весник на Република  Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНИ-
ОТ СОJУЗ НА СЛЕПИТЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-
ството за труд и социјална политика му престанува ко-
ристењето на движните ствари – книги и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Национални-

от сојуз на слепите на Република Македонија.
 

Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува договор со претседателот на Националниот сојуз на 

слепите на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука. 

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.

Бр. 42-11252/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5731.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост  („Службен весник на Република  Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО 

УЧИЛИШТЕ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ,,ДИМИТАР ВЛАХОВ”- СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува ко-

ристењето на движните ствари – книги, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државното учи-

лиште за деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов” - Скопје.
 

Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Државното училиште за де-

ца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов” - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движни-
те ствари од член 1 од оваа одлука. 

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.

Бр. 42-11254/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5732.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост  („Службен весник на Република  Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИ-

ОНАЛНА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува ко-

ристењето на движните ствари – книги, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална уни-

верзитетска библиотека  ,,Св. Климент Охридски” - Скопје.
 

Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Националната универзитет-

ска библиотека ,,Св. Климент Охридски” - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 42-11256/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5733.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 
154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 
(,,Службен весник на Република Македонија“, бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛАЖАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ 
СО НАМЕНА А - ДОМУВАЊЕ, Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В - ЈАВНИ ИНСТИТУ-
ЦИИ,  Г - ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д - ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, 

Е - ИНФРАСТРУКТУРА КО ЛАЖАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план за село Лажани за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и делов-
ни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфрас-
труктура КО Лажани, општина Долнени.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од482394м2, ги 

има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 42-11323/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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5734.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 
154/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

                                                                              
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КО БРОД 

ОПШТИНА НОВАЦИ

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс КО Брод, општина Но-
ваци.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 19420м2, 
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-11730/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5735.

Врз основа на член 16 став 10 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 
154/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.11.2015 година, донесе                                 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за размена на земјоделско земјиште во сопстве-
ност на Република Македонија со земјоделско земјиш-
те во приватна сопственост на Петрески Борис.

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

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

Бр. 42-11753/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5736.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска 
документација и Урбанистичко-проектна документаци-
ја се утврдуваат работите за изработка на ажурирана ге-
одетска подлога за урбанистичко планска документаци-
ја за КП бр. 518/1, Карпош.

 
Член 2

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

Бр. 42-11209/1 Претседател на Владата
21 ноември 2015 година на Република Македонија,

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

5737.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11) 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2015 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕ-
ТИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 
ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ОДРЖЛИВ ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ И ДЕЦЕНТРА-
ЛИЗАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2015-2020 ГОДИНА, ЗА ПЕРИОДОТ  2015-2017

I. За членови и за нивни заменици на комитетите за 
следење на реализацијата на приоритетите и целите на 
Програмата за одржлив локален развој и децентрализа-
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ција во Република Македонија 2015-2020 година, за пе-
риодот 2015 – 2017 година, формирани со Одлука на 
Владата на Република Македонија бр.42-10118/1 од 
28.10.2015 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.190/15), се назначуваат следните државни 
службеници: 

1) Во Комитетот за демократија и добро локално 
владеење:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив 
локален развој и децентрализација во Република Маке-
донија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, ра-
ководител на сектор во Министерството за локална са-
моуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, 
помошник раководител на сектор во Министерството 
за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за региона-
лен развој на Република Македонија (2009-2019) се наз-
начува Насер Муареми, помошник раководител на сек-
тор во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Славица Јакимов-
ска, раководител на сектор во Министерството за локал-
на самоуправа.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за одржлив развој во Република Македонија (2009-
2030) се назначува Каја Шукова, раководител на сектор 
во Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

За  заменик на членот се назначува Кирил Калкаш-
лиев, советник во Министерството за животна средина 
и просторно планирање.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Национална стратегија за 
земјоделство и руралниот развој (2014-2020) се назна-
чува Игор Аговски, раководител на одделение во Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство.

За заменик на членот се назначува Сашо Ѓуровски, 
помлад соработник  во Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегија за реформа на 
јавната администрација во Република Македонија 
(2015-2020) се назначува Јулијана Караи, помлад сора-
ботник во Министерството за информатичко општес-
тво и администрација.

За заменик на членот се назначува Љупка Иванов-
ски, помлад соработник во Министерството за инфор-
матичко општество и администрација.

6. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Фискалната стратегија на 
Република Македонија (2015-2017) се назначува Тања 
Трипунова, помошник на раководител на сектор во Ми-
нистерството за финансии.

За заменик на членот се назначува Вукица Савеска, 
раководител на одделение во Министерството за финан-
сии.

7. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на 
внатрешната финансиска контрола во Република Маке-
донија (2015-2017) се назначува Трајко Спасовски, ра-
ководител на сектор во Министерството за финансии.

За заменик на членот се назначува Нада Ацевска, ра-
ководител на одделение во Министерството за финан-
сии.

8. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за еднаквост 
и недискриминација (2016-2020) се назначува  Елена 
Грозданова, државен советник во Министерството за 
труд и социјална политика

За заменик на членот се назначува Ѓултен Муста-
фова, државен советник во Министерството за труд и 
социјална политика.

9. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Државната програма за 
превенција и репресија на корупцијата и превенција и 
намалување на судир на интереси (2016-2019) се назна-
чува Маја Коневска, помошник раководител на сектор 
во Државната комисија за спречување на корупцијата.

За заменик на членот се назначува Владимир Геор-
гиев, државен советник во Државната комисија за спре-
чување на корупцијата.

2) Во Комитетот за иновативна и поефикасна испо-
рака на услугите од општ интерес:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив 
локален развој и децентрализација во Република Маке-
донија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, ра-
ководител на сектор во Министерството за локална са-
моуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, 
помошник раководител на сектор во Министерството 
за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за реформа 
на јавната администрација во РМ 2016-2020 се назначу-
ва Јулијана Караи, помлад соработник во Министер-
ството за информатичко општество и администрација.

За заменик на членот се назначува Љупка Иванов-
ски, помлад соработник во Министерството за инфор-
матичко општество и администрација.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за иновации 
на Република Македонија (2012-2020) се назначува На-
таша Јаневска, државен советник во Министерството за 
образование и наука.

За заменик на членот се назначува Назухтере Суле-
мани, државен советник во Министерството за образо-
вание и наука.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со ИТ стратегија на Минис-
терството за образование и наука 2014-2017 се назначу-
ва Наташа Јаневска, државен советник во Министер-
ството за образование и наука.

За заменик на членот се назначува Назухтере Суле-
мани, државен советник во Министерството за образо-
вание и наука.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за вмрежување, соработка и намалување на одливот на 
високо образовани и стручни кадри (2013-2020) се наз-
начува Наташа Јаневска, државен советник во Минис-
терството за образование и наука.

За заменик на членот се назначува Назухтере Суле-
мани, државен советник во Министерството за образо-
вание и наука.

3) Во Комитетот за одржлив развој на основните со-
цијални услуги:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив 
локален развој и децентрализација во Република Маке-
донија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, ра-
ководител на сектор во Министерството за локална са-
моуправа.
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За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, 
помошник раководител на сектор во Министерството 
за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Фискалната стратегија на 
Република Македонија (2015-2017) се назначува Тања 
Трипунова, помошник на раководител на сектор во Ми-
нистерството за финансии.

За заменик на членот се назначува Вукица Савеска, 
раководител на одделение во Министерството за финан-
сии.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за намалување на сиромаштијата и социјалната исклу-
ченост во Република Македонија (2010-2020) се назна-
чува Милица Арангелова, помлад соработник во Ми-
нистерството за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Анета Антовска, 
помлад соработник во Министерство за труд и социјал-
на политика.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за вработување (2016-2020) се назначува Горан Ве-
лески, советник во Министерството за труд и социјал-
на политика.

За заменик на членот се назначува Оливера Став-
рова, советник во Министерството за труд и социјална 
политика.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за деинституционализација во системот на социјалната 
заштита во Република Македонија (2008-2018)  се наз-
начува Теано Димитровска, советник во Министерство-
то за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Дрита Арслани, 
соработник во Министерството за труд и социјална по-
литика.

6. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија-
та за родова еднаквост (2013-2020) се назначува Елена 
Грозданова, државен советник во Министерството за 
труд и социјална политика

За заменик на членот се назначува Ѓултен Муста-
фова, државен советник во Министерството за труд и 
социјална политика.

7. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за стари лица (2010-2020) се назначува Душан Томшиќ, 
соработник во Министерството за труд и социјална по-
литика.

За заменик на членот се назначува Зоран Блажев-
ски, советник во Министерството за труд и социјална 
политика.

8. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за Ромите во 
Република Македонија (2014-2020) се назначува  Нахи-
да Зекирова, советник во Министерството за труд и со-
цијална политика.

За заменик на членот се назначува Елвис Мемети, 
советник во Министерството за труд и социјална поли-
тика.

9. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за изедначување на лицата со инвалидност (2010-2018) 
се назначува Душан Томшиќ, соработник во Министер-
ството за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Зоран Блажев-
ски, советник во Министерството за труд и социјална 
политика.

10. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Резолуцијата за миграцис-
ката политика на Република Македонија (2015-2020) се 
назначува Дејан Ивковски, раководител на одделение 
во Министерството  за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Душанка Кара-
митре, раководител на одделение во Министерството 
за труд и социјална политика.

11. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната програма 
за развој на образованието во Република Македонија се 
назначува Наташа Јаневска, државен советник во Ми-
нистерството за образование и наука.

За заменик на членот се назначува Назухтере Суле-
мани, државен советник во Министерството за образо-
вание и наука.

12. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на 
културата во Република Македонија (2012-2017) се наз-
начува Бранко Костоски, раководител на сектор во Ми-
нистерството за култура.

За заменик на членот се назначува Лилјана Мос-
трова, раководител на одделение во Министерството за 
култура.

13. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Здравствената стратегија 
на Република Македонија (2007-2020) се назначува Ан-
ка Георгиевска, раководител на сектор во Министер-
ството за здравство.

За заменик на членот се назначува Славица Чонев-
ска, помошник раководител на секторво Министерство-
то за здравство.

14. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за палијативна заштита на Република Македонија до 
2020 година се назначува Елена Ристевска, државен со-
ветник во Министерството за здравство.

За заменик на членот се назначува Катица Томано-
виќ, соработник во Министерството за здравство.

4) Во комитетот за одржлив (зелен) локален економ-
ски развој:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив 
локален развој и децентрализација во Република Маке-
донија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, ра-
ководител на сектор во Министерството за локална са-
моуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, 
помошник раководител на сектор во Министерството 
за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната програма 
за економски реформи (2015 - 2017) се назначува Весна 
Цветанова, помошник раководител на сектор во Минис-
терството за финансии.

За заменик на членот се назначува Бојана Илиевска, 
раководител на одделение во Министерството за финан-
сии.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна 
средина и клима (2014-2020) се назначува Марјан Кр-
стевски, раководител на сектор во Министерството за 
животна средина и просторно планирање.
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За заменик на членот се назначува Сашка Брблиќ, 
помошник раководител на сектор во Министерството 
за животна средина и просторно планирање.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Индустриската политика 
на Република Македонија (2009-2020) се назначува Ни-
колина Трајановска, раководител на одделение во Ми-
нистерството за економија.

За заменик на членот се назначува Гордана Шук-
лева, советник во Министерството за економија.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на 
мали и средни претпријатија на Република Македонија 
(2016-2020) се назначува Сузана Арсова - Костадинова,  
помошник раководител на сектор во Министерството 
за економија.

За заменик на членот се назначува Елизабета Тодо-
ровска, раководител на одделение во Министерството 
за економија.

6. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на 
туризмот (2016-2021) се назначува Беким Хаџиу рако-
водител на сектор во Министерството за економија.

За заменик на членот се назначува Сунај Јакупов, 
помлад соработник во Министерството за економија.

7. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за рурален туризам (2012-2017) се назначува Шовкет 
Хазари, државен советник во Министерството за еконо-
мија.

За заменик на членот се назначува Арлинда Касапи, 
раководител на одделение во Министерството за еконо-
мија.

8. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за развој нa занаетчиството (2012-2020) се назначува  
Јумни Адеми, советник во Министерството за еконо-
мија.

За заменик на членот се назначува Сузана Арсова 
Костадинова, помошник раководител на сектор во Ми-
нистерството за економија.

9. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на 
енергетиката во Република Македонија до 2030 се наз-
начува Виктор Андонов, помлад соработник во Минис-
терството за економија.

За заменик на членот се назначува Горан Николов-
ски, советник во Министерството за економија.

10. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за унапреду-
вање на енергетската ефикасност во Република Македо-
нија (2015-2020) се назначува Андон Киров, раководи-
тел на одделение во Министерството за економија.

За заменик на членот се назначува Павле Петров-
ски, советник во Министерство за економија.

11. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за искористу-
вање на обновливите извори на енергија во Република 
Македонија (2016-2020) се назначува Милица Андо-
нов, помлад соработник во Министерството за еконо-
мија.

За заменик на членот се назначува Владимир Трај-
ковски, советник во Министерството за економија.

12. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за општестве-
на одговорност на Република Македонија (2016-2020) 
се назначува Маја Ќурчиева, помошник раководител на 
сектор во Министерството за економија.

За заменик на членот се назначува Сузана Кузманов-
ска, раководител на одделение во Министерството за 
економија.

13. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на 
креативните индустрии во Република Македонија се 
назначува Бранко Костоски, раководител на сектор во 
Министерството за култура.

За заменик на членот се назначува Лилјана Мос-
трова, раководител на одделение во Министерството за 
култура.

14. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за стручно 
образование и обука на Република Македонија (2014-
2020) се назначува Наташа Јаневска, државен советник 
во Министерството за образование и наука.

За заменик на членот се назначува Назухтере Суле-
мани, државен советник во Министерството за образо-
вание и наука.

15. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за претприе-
мачко учење во Република Македонија (2014-2020) се 
назначува Наташа Јаневска, државен советник во Ми-
нистерството за образование и наука.

За заменик на членот се назначува Назухтере Суле-
мани, државен советник во Министерството за образо-
вание и наука.

16. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за земјоделство и руралниот развој (2014-2020) се наз-
начува Билјана Костовска, раководител на сектор во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство

За заменик на членот се назначува Игор Трошан-
ски, советник во Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство.

17. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за вработување (2016-2020) се назначува Горан Ве-
лески,  советник во Министерството за труд и социјал-
на политика.

За заменик на членот се назначува Владимир Кра-
сиќ, советник во Министерството за труд и социјална 
политика.

18. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на 
Скопскиот плански регион (2014-2019) се назначува 
Анета Лозаноска Раввлинсон, раководител на Центарот 
за развој на Скопскиот плански регион.

За заменик на членот се назначува Розета Арсовска, 
координатор за регионале развој во Центарот за развој 
на Скопскиот плански регион.

19. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата  за развој на 
Југоисточниот плански регион (2014-2020) се назначу-
ва Жулиета Ѓуроска, раководител на Центарот за раз-
вој на Југоисточниот плански регион.

За заменик на членот се назначува Мима Станоев-
ска, раководител на одделение во Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион.

20. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на 
Источниот плански регион (2014-2020) се назначува 
Драгица Здравева, раководител на Центарот за развој 
на Источниот плански регион.

За заменик на членот се назначува Зуица Ангелова, 
координатор за регионален развој во Центарот за раз-
вој на Источниот плански регион.
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21. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на 
Североисточниот плански регион (2014-2020) се назна-
чува Младен Протиќ, раководител на Центарот за раз-
вој на Североисточниот плански регион.

За заменик на членот се назначува Атина Мурга-
шанска, заменик раководител на Центарот за развој на 
Североисточниот плански регион.

22. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на 
Полошкиот плански регион (2014-2020) се назначува  
Фатмир Саити,  раководител на Центарот за развој на 
Полошкиот плански регион.

За заменик на членот се назначува Садат Халили, 
координатор за финансии во Центарот за развој на По-
лошкиот плански регион.

23. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на 
Југозападниот плански регион (2014-2020) се назначу-
ва Мирјана Лозаноска, раководител на Центарот за раз-
вој на Југозападниот плански регион.

За заменик на членот се назначува Ваљон Каба, ко-
ординатор за регионален развој во Центарот за развој 
на Југозападниот плански регион.

24. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион (2014-2020) се назначу-
ва Емилиа Ѓероска,  раководител на Центарот за развој 
на Пелагонискиот плански регион.

За заменик на членот се назначува Владимир Велич-
ковски, раководител на одделение во Центарот за раз-
вој на Пелагонискиот плански регион.

25. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на 
Вардарскиот плански регион (2014-2020) се назначува  
Марко Колев, раководител на Центарот за развој на 
Вардарскиот плански регион.

За заменик на членот се назначува Јован Симсаров, 
проектен асистент во Центарот за развој на Вардарски-
от плански регион.

26. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со ИПА Програмата за пре-
кугранична соработка Република Македонија - Репуб-
лика Бугарија 2014-2020 се назначува Мјелма Мехмети 
Питерсен, државен советник во Министерството за ло-
кална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Нита Крлиу, ра-
ководител на сектор во Министерството за локална са-
моуправа.

27. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со ИПА Програмата за пре-
кугранична соработка Република Македонија - Репуб-
лика Грција 2014-2020 се назначува Мјелма Мехмети 
Питерсен, државен советник во Министерството за ло-
кална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Нита Крлиу, ра-
ководител на сектор во Министерството за локална са-
моуправа.

28. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со ИПА Програмата за пре-
кугранична соработка Република Македонија - Репуб-
лика Албанија 2014-2020 се назначува Мјелма Мехме-
ти Питерсен, државен советник во Министерството за 
локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Нита Крлиу, ра-
ководител на сектор во Министерството за локална са-
моуправа.

29. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со ИПА Програмата за пре-
кугранична соработка Република Македонија - Репуб-
лика Косово 2014-2020 се назначува Мјелма Мехмети 
Питерсен, државен советник во Министерството за ло-
кална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Нита Крлиу, ра-
ководител на сектор во Министерството за локална са-
моуправа.

30. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за транснацио-
нална соработка "Балкан-Медитеран 2014-2020" се наз-
начува Мјелма Мехмети Питерсен, државен советник 
во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Нита Крлиу, ра-
ководител на сектор во Министерството за локална са-
моуправа.

5) Во Комитетот за одржлив развој на противпожар-
ната заштита и заштитата и спасувањето на локално 
ниво:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив 
локален развој и децентрализација во Република Маке-
донија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, ра-
ководител на сектор во Министерството за локална са-
моуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, 
помошник раководител на сектор во Министерството 
за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за заштита и спасување (2014-2018) се назначува Дим-
че Митевски, раководител на сектор во Дирекцијата за 
заштита и спасување.

За заменик на членот се назначува Влатко Јованов-
ски, раководител на сектор во Дирекција за заштита и 
спасување.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна 
средина и клима (2014-2020) се назначува Назим 
Алити, раководител на сектор во Министерството за 
животна средина и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Беса Татеши, со-
ветник во Министерството за животна средина и прос-
торно планирање.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за одржлив 
развој на шумарството во Република Македонија се наз-
начува Драган Серафимовски, раководител на одделе-
ние во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.

За заменик на членот се назначува Јурант Дика, 
помлад соработник во Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за управува-
ње на итните медицински служби во Република Маке-
донија (2009-2017) се назначува назначува Зоран Стоја-
новски, раководител на сектор во Министерството за 
здравство.

За заменик на членот се назначува Арсим Агуши, 
помошник раководител на сектор во Министерството 
за здравство.
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6. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за адаптаци-
ја на здравствениот сектор кон климатските промени 
во Република Македонија се назначува Јованка Костов-
ска, државен советник во Министерството за здрав-
ство.

За заменик на членот се назначува Сузана Манев-
ска, помошник раководител на сектор во Министер-
ството за здравство.

7. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Фискалната стратегија на 
Република Македонија (2015-2017) се назначува Јулија-
на Крстевска Петрушевска, советник во Министерство-
то за финансии.

За заменик на членот се назначува Радмила Сандева 
Крстова, советник во Министерството за финансии.

6) Во комитетот за одржлив развој на основните (ко-
муналните) јавни услуги:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив 
локален развој и децентрализација во Република Маке-
донија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, ра-
ководител на сектор во Министерството за локална са-
моуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, 
помошник раководител на сектор во Министерството 
за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна 
средина и клима (2014-2020) се назначува Билјана Пет-
коска, раководител на сектор во Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Александар Пет-
ковски помошник раководител на сектор во Министер-
ството за животна средина и просторно планирање.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за заштита на биолошката разновидност на Република 
Македонија (2014-2020) се назначува Влатко Трпевски, 
раководител на сектор во Министерството за животна 
средина и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Сашко Јорданов, 
раководител на одделение во Министерството за живот-
на средина и просторно планирање.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за води (2011-2041) се назначува Илбер Мирта, раково-
дител на сектор во Министерството за животна среди-
на и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Љупка Зајков, по-
мошник раководител на сектор во Министерството за 
животна средина и просторно планирање.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за управува-
ње со отпад на Република Македонија (2008-2020) се 
назначува Ана Мазнева, раководител на сектор во Ми-
нистерството за животна средина и просторно плани-
рање.

За заменик на членот се назначува Даринка Јантин-
ска, помошник раководител на сектор во Министер-
ството за животна средина и просторно планирање.

6. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за национал-
на инфраструктура на просторни податоци на Републи-
ка Македонија се назначува Соња Димова, државен со-
ветник во Агенцијата за катастер на недвижности.

За заменик на членот се назначува Лидија Крстев-
ска, државен советник во Агенцијата за катастер на нед-
вижности.

7. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за заштита и 
користење на културното наследство во Република Ма-
кедонија се назначува Бранко Костоски, раководител 
на сектор во Министерството за култура.

За заменик на членот се назначува Лилјана Мос-
трова, раководител на одделение во Министерството за 
култура.

8. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
за консолидација на земјоделското земјиште во Репуб-
лика Македонија (2012-2020) се назначува Кирил Геор-
гиевски, советник во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.

За заменик на членот се назначува Владимир Урда-
ревиќ, советник во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.

9. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за одржлив 
развој на шумарството во Република Македонија се наз-
начува Снежана Доневска, советник во Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За заменик на членот се назначува Назиф Сефер, 
помлад соработник во Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство.

10. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Здравствената стратегија 
на Република Македонија  (2007-2020) се назначува Ан-
ка Георгиевка, раководител на сектор во Министерство-
то за здравство.

За заменик на членот се назначува Арсим Агуши, 
помошник раководител на сектор во Министерството 
за здравство.

7) Во комитетот за одржлив (зелен) транспорт на ло-
кално ниво:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив 
локален развој и децентрализација во Република Маке-
донија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, ра-
ководител на сектор во Министерството за локална са-
моуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, 
помошник раководител на сектор во Министерството 
за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна 
средина и клима (2014-2020) се назначува Владо Каров-
ски, раководител на одделение во Министерството за 
животна средина и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Тања Пауновска, 
раководител на одделение во Министерството за живот-
на средина и просторно планирање.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната транспорт-
на стратегија (2007-2017) се назначува Јасминка Кир-
кова, државен советник во Министерството за тран-
спорт и врски.

За заменик на членот се назначува Јулијана Јанку-
ловска, помошник раководител на сектор во Министер-
ството за транспорт и врски.
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4. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Националната стратегија 
на Република Македонија за унапредување на безбед-
носта на сообраќајот на патиштата (2015-2020) се назна-
чува Тихо Најдовски, виш политички советник во Ми-
нистерството за внатрешни работи  - Биро за јавна без-
бедност.

За заменик на членот се назначува Васко Чупаро-
ски, полициски советник во Министерството за внат-
решни работи  - Биро за јавна безбедност.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на 
Акцискиот план поврзани со Национална стратегија за 
земјоделство и руралниот развој (2014-2020) се назна-
чува Биљана Дамческа, раководител на одделение во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство.

За заменик на членот се назначува Александар Мит-
ревски, виш соработник во Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство.

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

Бр. 42-10118/2 Заменик на претседателот
10 ноември 2015 година на Владата на Република

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

__________
5738.

Врз основа на член 54 став 2 од¬ Законот за земање 
и пресадување на делови од човечкото тело заради ле-
кување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 112/14, 144/14, 124/15 и 
149/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАН-
СПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за трансплантација во Република 
Македонија за 2015 година(„Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 202/14), во делот „ИЗВРШУВА-
ЊЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ ФИНАНСИС-
КИ СРЕДСТВА“, во ставот 2 точката 1 се менува и 
гласи:

„1. Финансиски средства за трошоци за трансплан-
тација на рожница во здравствени установи кои се ов-
ластени за пресадување на делови од човечкото тело за-
ради лекување, согласно закон и се во Мрежата на 
здравствени установи во Република Македонија. Пред-
видените средства се согласно дијагностички сродни 
групи (DRG) цените на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија.“

Точките 2, 3 и 4 се бришат.
Точките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 2, 3, 4, 5, 6 

и 7.
Табелата „Финансиски средства за реализација на 

Програмата за трансплантација во Република Македо-
нија за 2015 година“, се заменува со нова табела која 
гласи:

Во текстот по табелата износот „30.000.000,00“ се 
заменува со износот „24.800.000,00“, а износот 
„26.000.000,00“ се заменува со износот „20.800.000,00“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 42-11591/1 Заменик на претседателот
17 ноември 2015 година на Владата на Република

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
5739.

Врз основа на член 29 став (12) од Законот за финан-
сиските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 158/10, 53/11, 112/14 и 153/15), министерот 
за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на прекршочниот платен налог.

Член 2
Прекршочниот платен налог за финансиско друш-

тво е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 
Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е 
составен дел на овој правилник.

Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорно лице во 

финансиското друштво е отпечатен на хартија со бела 
боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е 
составен дел на овој правилник.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 13-14009/3
11 ноември 2015 година Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.
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5740.

Врз основа на член 17-б став (11) од Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

04/02, 49/03, 13/06, 88/08, 35/11, 51/11, 148/13 и 145/15), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за давател на финансиски лизинг, односно друштво за ревизија е отпечатен на 

хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во давателот на финансиски лизинг, односно одговорно ли-

це во друштво за ревизија е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е 

составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за стечајниот управник е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е 

составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 13-14010/3

11 ноември 2015 година Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
5741.

Врз основа на член 89 став (3) од Законот за заштита на потрошувачите („Службен  весник на Република 
Македонија”  бр. 38/04, 77/07 , 103/08, 24/11, 164/13, 97/15 и 152/15), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ДОГОВОР НА ДАЛЕЧИНА ИЛИ  

ДОГОВОР  СКЛУЧЕН  НАДВОР ОД ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ТРГОВЕЦОТ (*)
                                                                                              

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Образецот  за повлекување од договор на дале-

чина или договор склучен надвор од деловните простории на трговецот  од страна на потрошувачот. 

Член 2
Образецот  за повлекување од договор  на далечина или договор склучен надвор од деловните простории 

на трговецот се поднесува  во хартиена и електронска форма. Образецот во хартиена форма е во А-4 формат 
на хартија во бела боја, а образецот во електронска форма е на word документ.

Формата и содржината на Oбразецот  од став 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Член  3
Овој правилник влегува во  сила осмиот  ден од  денот на објавувањето  во „Службен весник  на Републи-

ка Македонија”.

Бр. 25-6731/1
12 номеври 2015 година Министер,

Скопје Беким Незири, с.р.
______________
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата бр.2011/83/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 25 октомври 
2011 година за правата на потрошувачите, CELEX бр.32011L0083.
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Упатство
за пополнување на образецот за  остварување на право-
то на повлекување од договор на далечина или договор 
склучен надвор од деловните простории на трговецот 

од страна на потрошувачот

Може  да  го раскинете  договорот, без  да  наведете 
било  каква  причина, во рок од  14 дена  од датумот на 
склучување на договорот.

Рокот за повлекување истекува по 14 дена од дату-
мот на склучување на договорот .

За да го остварите правото на повлекување, треба 
да не информирате за својата одлука да го раскинете 
овој договор со недвосмислена изјава (на пример пис-
мо испратено по пошта, факс или електронска пошта). 
За таа цел можете да го користите приложениот приме-
рок на  образец за повлекување. 

За да се испочитува рокот за повлекување, доволно 
е да ни го испратите образецот во однос на остварува-
њето на правото на повлекување пред истекот на рокот 
за повлекување.

Ефекти од повлекувањето
Доколку се повлечете од овој договор, се надоместу-

вaат сите плаќања кои ги имаме добиено, вклучувајќи 
ги и трошоците за испорака (со исклучок на дополни-
телните  трошоци кои произлегуваат од Вашиот евенту-
ален избор на вид на испорака освен најевтиниот вид 
на стандардна испорака од нас понудена), без непотреб-
но одлагање и во секој случај не подоцна од 14 дена од 
денот кога сме информирани за Вашата одлука за пов-
лекување од овој договор. Таквите надоместоци ќе се 
извршат со користење на истото средство за плаќање 
кое што сте го користеле при првичната трансакција,  
освен  ако не  е  јасно поинаку договорено.Во секој слу-
чај, нема да имате  никаков трошок како последица од 
тој надомест.

Упатство за  пополнување:
1. Внесете еден од следниве текстови помеѓу навод-

ниците:
а) “склучување на договорот” -  во  случај на дого-

вор за услуги или договор за испорака на вода, гас и 
електрична енергија, кога не се нудат за продажба во 
ограничен обем или одреден квалитет, централно грее-
ње или дигитална содржина која не се испорачува на 
траен  носач;

б)  „во кој  Вие или трето лице, освен превозникот и 
од Вас  назначено лице, стекнува физичко поседување 
на стоките” во случај на договор за продажба;

в) „во кој Вие или трето лице, освен превозникот и 
од Вас назначено лице, стекнува физичко поседување 
на последната стока “, во случај на договор за повеќе 
стоки нарачани од страна на потрошувачот во една на-
рачка а доставени одделно: 

г) „во кој Вие или трето лице, освен превозникот и 
од Вас назначено лице, стекнува физичко поседување 
на последната пратка или парче “, во случај на договор 
за испорака на стока која се состои од повеќе пратки 
или парчиња: 

д) „во кој Вие или трето лице, освен превозникот и 
од Вас назначено лице, стекнува физичко поседување 
на првата стока “во случај на договор за редовна испо-
рака на стоки во текот на одреден временски период.

2. Внесете  го називот, седиштето и,  доколку  се 
достапни, телефонскиот број и број на факс и електрон-
ската адреса.

3. Доколку му давате на потрошувачот можност да 
ги пополни и достави електронските  информации за не-
говото повлекување од  договорот на Вашата веб- стра-
ница, внесете го следново: „Исто така, можете да го по-
полните и доставите електронски примерок: образец за 
повлекување или која било друга недвосмислена изјава 
на нашата веб-страница (вметнете ја адресата). Ако ја 
користите таа опција, ќе Ви доставиме без одлагање 
потврда за прием на повлекувањето на траен носач на 
податоци (на пример по електронска пошта).“

4.  За договорите за продажба во кои Вие не сте по-
нудиле да ги преземете стоките во случај на повлеку-
вање, внесете го следново: „Надоместокот може да би-
де суспендиран до приемот на стоките или додека не се 
докаже дека стоките се вратени, без разлика што прво 
се случило.“ 

5.  Доколку потрошувачот ги примил стоките кои се 
предмет на договорот:

а) Внесете:
- „Ќе ги вратиме стоките.“; или
- „Вратете ги стоките или предадете ни ги нам или 

на ... (внесете го називот, седиштето, доколку е соод-
ветно, на лицето од Вас овластено да ги прими сто-
ките), без непотребно одлагање и во секој случај во рок 
од 14 дена од денот кога не известувате за своето повле-
кување од овој договор. Крајниот рок е исполнет докол-
ку ни ги вратите стоките пред истекот на рокот од 14 
дена.“

б) Внесете:
- „Трошоците  за  враќање  на стоките ќе  бидат на  

наша  сметка.“,
- „Директните трошоци за враќање на стоките ќе би-

дат на Ваша сметка.“,
- Доколку, во договорот на далечина, Вие не нудите 

да го сносите трошокот за враќање на стоките и тие, по 
своја природа, не можат нормално да бидат вратени по 
пошта: „Директниот трошок од ...... денари (внесете го 
износот) за враќање на стоките ќе биде на Ваша 
сметка.“; или доколку трошокот за враќање на стоките 
не може разумно да се пресмета однапред:  „Директни-
от трошок  за враќање на стоките ќе биде  на ваша 
сметка. Трошокот се проценува 

- на максимум од околу .......денари (внесете го изно-
сот).“, или

- Доколку, во случај на договор склучен надвор од 
деловните простории, стоките, по своја природа, не мо-
жат нормално да бидат вратени по пошта и се доставе-
ни до домот на потрошувачот на датумот на склучува-
ње на договорот: „Стоките ќе ги преземеме на наша 
сметка.“

в)  внесете: „Вие сте одговорни само за намалување-
то на вредноста на стоките како резултат од управува-
ње со стоките различно од она што е потребно за ут-
врдување на природата, карактеристиките и функцио-
налноста на стоките.“

6. Во случај на договор за испорака на вода, гас или  
електрична енергија, кога не се нудат за продажба во 
ограничен обем или одреден квалитет, или централно 
греење, внесете го следново: „Доколку сте побарале да 
започне извршувањето на услугата или набавката на 
вода/гас/електрична енергија/централно греење (избри-
шете го непотребното) во текот на рокот за повлеку-
вање, должни сте да ни платите износ пропорционален 
на она што е испорачано до моментот кога не известив-
те за Вашето повлекување од овој договор, во однос на 
сите покритија предвидени со договорот.“
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

5742.
Врз основа на член 17- в став 2 од Законот за безбед-

ност и здравје при работа („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 
137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15 и 192/15), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА

БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Член 1
Со оваа програма, се пропишува градивото, пропи-

сите и литературата за полагање на стручен испит за 
безбедност при работа.

Член 2
Програмата за полагање на стручен испит за безбед-

ност при работа се состои од следните теми:
1. Закон за безбедност и здравје при работа
1.1. Основни одредби
1.2. Општи обврски на работодавачот 
1.3. Други обврски на работодавачот
1.4. Права и обврски на вработените
1.5. Совет за безбедност и здравје при работа
1.6. Овластување
1.7. Надзор  
1.8. Прекршочни одредби
2. Закон за работните односи
2.1.поглавје ХII посебна заштита на работниците 

кои се уште не наполниле 18 годишна возраст  
2.2. поглавје XIV заштита на инвалиди и поглавје
2.3. поглавје ХV посебна заштита на повозрасни ра-

ботници
3. Закон за пензиско и инвалидско осигурување 
3.1. инвалидност 
3.2. работа на која работи вработениот 
3.3. друга соодветна работа
3.4. намалена работна способност
3.5. преостаната работна способност  
3.6. загубена работна способност
3.7. повреда при работа
3.8. професионална болест
3.9. права врз основа на преостаната работна способ-

ност                                                 
3.10. скратено работно време, распоредување на 

друго соодветно работно место 
3.11. квалификација или доквалификација
4. Закон за здравствено осигурување 
4.1. задолжително здравствено осигурување
4.2. осигуреници 
4.3. право на здравствени услуги
4.4. права на парични надоместоци 
4.5. обезбедување на средства
5.  Закон за здравствена заштита
5.1. права од здравствена заштита 
5.2. спроведување на здравственото осигурување 
5.3. обезбедување средства, надоместок на штета на 

здравствени организации
6. Конвенции на Меѓународната организација на 

трудот   
6.1. Конвенција бр. 155 за безбедност и здравје при 

работа                                               
6.2. Конвенција бр. 161 за службите на медицина на 

трудот                                                                  
6.3. Конвенција бр. 81 за инспекцијата на трудот во 

индустријата и во трговијата 
7. Национална програма за усвојување на правото 

на Европската Унија                                            
7.1. социјална политика и вработеност

8. Директива на ЕУ бр. 89/391 ЕЕС (1989)
8.1.за воведување на мерки за поттикнување на по-

добрувањето на безбедноста и здравјето на работници-
те на работа

9. Стратегија на ЕУ во областа на безбедноста и 
здравјето на работа

10. Mерки за заштита при работа со екрани
11. Минимални барања за безбедност и здравје на 

вработените при употреба на лична заштитна опрема 
на работно место

12. Минимални барања за безбедност и здравје при 
употреба на опрема за работа од страна на вработените 
на работа

13. Знаци за безбедност и здравје при работа, из-
глед, боја, големина

14. Начин на водење евиденција во областа на без-
бедност и здравје при работа

15.  Минимални барања за безбедност и здравје при 
рачно пренесување на товар, кое претставува ризик од 
повреди 

16.  Минимални барања за заштита на вработените 
од ризици по нивното здравје и безбедност , кои наста-
нуваат од изложеност на бучава

17. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на привремени мобилни градилишта

18. Минимални барања за безбедност и здравје на 
вработените на работниот простор

19. Услови кои треба да ги исполни правното или 
физичкото лице за вршење на стручни работи  

20. Минимални барања за заштита на вработените 
од ризици по нивното здравје и безбедност , кои наста-
нуваат од изложеност на механички вибрации

21. Начин  на изготвување на изјава за безбедност, 
нејзината содржина, како и податоците врз кои треба 
да се заснова проценката на ризикот

22. Минимални барања за безбедност и здравје на 
вработените од ризиците поврзани со изложување на 
азбест при работа

23. Минимални барања за безбедност и здравје на 
вработените од ризици поврзани со изложеност на био-
лошки агенси

24.Минимални барања за безбедност и здравје на 
вработените од ризици поврзани со изложеност на 
канцерогени, мутагени или супстанци токсични за реп-
родуктивниот систем    

25. Минимални барања за безбедност и здравје на 
вработените од ризици поврзани со изложеност на хе-
миски супстанци

26. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на младите работници

27. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на бремени работнички, работнички кои неодам-
на се породиле или дојат

28. Начин на спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденција за спроведување на едука-
ција

29. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на вработени во индустријата за вадење на мине-
рали со бушење

30. Начин на бодување и активното и пасивното 
учество на обуките за стручно усовршување на струч-
ните лица за безбедност при работа

31. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на вработени од ризици поврзани со изложува-
ње на физички агенси  (вештачко оптичко зрачење)

32.Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на вработени во рударство со површинска и под-
земна експлоатација на минерални суровини   

33. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на вработени на рибарски бродови

34. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на вработени изложени на физички агенс елек-
тромагнетни полиња
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35. Устав на Република Македонија
35.1. Основни одредби
35.2. Основни  слободи и права на човекот и граѓа-

нинот
35.3. Организација на државната власт
35.4. Уставен суд на Република Македонија
35.5. Локална самоуправа
35.6. Меѓународни односи
35.7. Одбрана на републиката, воена и вонредна сос-

тојба

Член 4
Прописите и литературата за подготовка за полага-

ње на стручниот испит за безбедност при работа е даде-
на во Прилог, кој е составен дел на оваа програма.

Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овaа програма 

престанува да важи Правилникот за условите, начинот 
и програмата за полагање на стручен испит за безбед-
ност при работа (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 138/07).

Член 6
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 08-8428/3 Министер
17 ноември 2015 година за труд и социјална политика,

Скопје д-р Фросина Ташевска Ременски, с.р.

Прилог 

Прописи и литература за подготовка на стручниот 
испит за безбедност при работа:

- Устав на Република Македонија, 
- Закон за безбедност и здравје при работа, 
- Закон за работните односи, 
- Закон за пензиското и инвалидското осигурување,
- Закон за здравстеното осигурување, 
- Закон за здравствената заштита, 
- Закон за инспекција на трудот, 
- Закон за организација и работа на органите на 

државната управа, 
- Кривичен законик, член 166,167,168, 169, 170, 171 

и 289, 
- Конвенции на Меѓународната организација на тру-

дот                                                                                                                                         
- Конвенција бр. 155 за безбедност и здравје при ра-

бота, 
- Конвенција бр. 161 за службите на медицина на 

трудот, 
- Конвенција бр. 81 за инспекцијата на трудот во ин-

дустријата и во трговијата,
- Национална програма за усвојување на правото на 

Европската Унија (социјална политика и вработеност), 
- Директива на ЕУ бр. 89/391 ЕЕС (1989) за воведу-

вање на мерки за поттикнување на подобрувањето на 
безбедноста и здравјето на работниците на работа,

- Стратегија на ЕУ во областа на безбедноста и 
здравјето на работа, 

- Правилник за мерки за заштита при работа со екра-
ни („Службен весник на Република Македонија” 
бр.115/05),

- Правилник за личната заштитна опрема која вра-
ботните ја употребуваат при работа („Службен весник 
на Република Македонија” бр.  116/07),

- Правилник за безбедност и здравје при работа при 
употреба на опрема за работа („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.  116/07),

- Правилник за знаци за безбедност и здравје при ра-
бота („Службен весник на Република Македонија” бр.  
127/07),

- Правилник за начинот на водење нс евиденција во 
областа на безбедност и здравје при работа („Службен 
весник на Република Македонија” бр.136/07),

- Правилник за безбедност и здравје при работа при 
рачно пренесување на товар („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.135/07),

- Правилник за формата и содржината на образецот 
за известување за започнување со вршење на дејност 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.136/07),

- Правилник за безбедност и здравје при работа на 
вработените изложени на ризик од бучава („Службен 
весник на Република Македонија” бр.21/08),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на привремени и мобилни гради-
лишта („Службен весник на Република Македонија” 
бр.105/08),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје на вработените на работниот простор („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.154/08),

- Правилник за условите за вработените, организа-
цијата, техничките и други услови кои треба да ги ис-
полни правното или физичкото лице за вршење струч-
ни работи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.37/08),

- Правилник за безбедност и здравје при работа на 
вработените изложени на ризик од механички вибра-
ции („Службен весник на Република Македонија” 
бр.26/08),

- Правилник за начинот на изготвување на изјава за 
безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз 
кои треба да се заснова проценката на ризикот („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.2/09),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје  на вработените кои се потенцијално изложе-
ни на ризик од експлозивни атмосфери („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.74/09),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје на вработените од ризиците поврзани со изло-
жување на азбест при работа („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.50/09),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложеност на биолошки агенси* („Службен весник 
на Република Македонија” бр.110/10),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложување на канцерогени, мутагени или суп-
станци токсични за репродуктивниот систем* („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.170/10),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложување на хемиски супстанци („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.46/10)

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на младите работници („Службен 
весник на Република Македонија” бр.127/12)

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на бремени работнички, работнич-
ки кои неодамна се породиле или дојат* („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.119/11),

- Правилник за формата и содржината на поканата 
за едукација, начинот на спроведување на едукацијата 
и начинот на водење на евиденција за спроведување на 
едукацијата („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 185/11),
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- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени во индустријата за 
вадење на минерали со бушење* („Службен весник на 
Република Македонија” бр.163/11),

- Правилник за начинот на бодување и активното и 
пасивното учество на обуките за стручно усовршување 
на стручните лица за безбедност при работа и формата 
и образецот на потврдата за стекнатите бодови за учес-
тво на обуката за стручно усовршување („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 41/14),

- Правилник за висината на трошоците за издавање 
на дозвола за вршење на стручни работи  и полагање на 
стручен испит за безбедност при работа („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.56/12),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложување на физички агенси (вештачко оптичко    
зрачење)* („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.132/12),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени во рударство со пов-
ршинска и подземна експлоатација на минерални суро-
вини* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
64/12),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработените на рибарски бро-
дови* („Службен весник на Република Македонија” 
бр.79/13),

- Правилник за висина на трошоците за извршување 
на стручни работи за безбедност при работа („Службен 
весник на Република Македонија” бр.10/14),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложувања на физички агенси (електромагнетни по-
лиња)* („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 40/14). 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

