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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3077.

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013) и член 36, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

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

мени од значење за Република Македонија се утврдува-
ат работите за изработка на ажурирани геодетски под-
логи за планскиот опфат за Урбанистичко планска доку-
ментација за село Сопиште, општина Сопиште.

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

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

Бр. 41-6108/1 Заменик на Претседателот 
10 септември 2013 година на Владата на Република 

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

__________

3078.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесии за 
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни бр. 41-4682/1 од 16.7.2013 година („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 103/2013).

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

Бр. 41-6218/1 Претседател на Владата
10 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3079.
Врз основа на член 36 став 3 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 и 15/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 годи-
на, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука престанува да важи Oдлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесии за 
експлоатација на минерални суровини бр. 41-4683/1 од 
16.7.2013 година („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 103/2013).

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

Бр. 41-6219/1 Претседател на Владата
10 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3080.
Врз основа на член 27-а став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ

ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно 

претпријатие за железничка инфраструктура Македон-
ски железници – Скопје му престанува користењето на 
недвижни ствари, сопственост на Република Македони-
ја – објекти и земјиште, лоцирани на ул. „Алексо Дем-
ниев“ бб, на КП бр. 10266, КО Велес, запишани во Имо-
тен лист бр. 44 и тоа:

- двор со површина од 43893 м2;
- земјиште под зграда со површина од 40 м2;
- земјиште под зграда со површина од 1431 м2;
- земјиште под зграда со површина од 595 м2;
- земјиште под зграда со површина од 405 м2;
- земјиште под зграда со површина од 12 м2;
- земјиште под зграда со површина од 967 м2;
- земјиште под зграда со површина од 270 м2;
- земјиште под зграда со површина од 220 м2;
- земјиште под зграда со површина од 74 м2;
- земјиште под зграда со површина од 539 м2;
- земјиште под зграда со површина од 11 м2;
- земјиште под зграда со површина од 309 м2;
- земјиште под зграда со површина од 277 м2;
- земјиште под зграда со површина од 253 м2;
- земјиште под зграда со површина од 411 м2;
- земјиште под зграда со површина од 109 м2;
- земјиште под зграда со површина од 8529 м2;
- земјиште под зграда со површина од 31 м2;
- земјиште под зграда со површина од 102 м2;
- земјиште под зграда со површина од 16 м2;
- земјиште под зграда со површина од 35 м2;
- земјиште под зграда со површина од 68 м2;
- земјиште под зграда со површина од 20 м2;
- земјиште под зграда со површина од 60 м2;
- земјиште под зграда со површина од 596 м2;
- земјиште под зграда со површина од 367 м2;
- земјиште под зграда со површина од 26 м2;
- зграда број 8, влез 1, приземје, со површина од 208 м2;
- зграда број 7, влез 1, кат 1, со површина од 220 м2;
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- зграда број 7, влез 1, подрум, со површина од 88 м2;
- зграда број 7, влез 1, приземје, со површина од 211 м2;
- зграда број 11, влез 1, приземје, со површина од 8 м2;
- зграда број 16, влез 1, приземје, со површина од 98 м2;
- зграда број 22, влез 1, приземје, со површина од 57 м2;
- зграда број 3, влез 1, приземје, со површина од 569 м2;
- зграда број 5, влез 1, приземје, со површина од 10 м2;
- зграда број 12, влез 1, приземје, со површина од 273 м2;
- зграда број 15, влез 1, приземје, со површина од 371 м2;
- зграда број 20, влез 1, приземје, со површина од 12 м2;
- зграда број 23, влез 1, приземје, со површина од 13 м2;
- зграда број 24, влез 1, приземје, со површина од 52 м2;
- зграда број 26, влез 1, приземје, со површина од 349 м2;
- зграда број 4, влез 1, приземје, со површина од 388 м2;
- зграда број 6, влез 1, приземје, со површина од 812 м2;
- зграда број 17, влез 1, приземје, со површина од 8090 м2;
- зграда број 27, влез 1, приземје, со површина од 10 м2;
- зграда број 18, влез 1, приземје, со површина од 27 м2;
- зграда број 19, влез 1, приземје, со површина од 95 м2;
- зграда број 14, влез 1, приземје, со површина од 249 м2;
- зграда број 13, влез 1, приземје, со површина од 251 м2;
- зграда број 1, влез 1, приземје, со површина од 32 м2;
- зграда број 2, влез 1, приземје, со површина од 1414 м2;
- зграда број 9, влез 1, подрум, со површина од 43 м2;
- зграда број 9, влез 1, приземје, со површина од 55 м2;
- зграда број 10, влез 1, приземје, со површина од 487 м2;
- зграда број 21, влез 1, приземје, со површина од 30 м2;
- зграда број 25, влез 1, приземје, со површина од 575 м2.

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

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

Бр. 41-6405/1 Заменик на Претседателот 
10 септември 2013 година на Владата на Република 

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

__________

3081.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3 септември 2013 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

1. Нурхан Изаири, се разрешува од должноста член 
на Надзорниот одбор за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на Јавното претпријатие за држав-
ни патишта, на негово барање.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на Јавното претприја-
тие за државни патишта се именува

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

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

Бр. 23-1001/2 Претседател на Владата
3 септември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

3082.
Врз основа на член 15 став 1 алинеја 1 од Законот 

за основање на Агенција за промоција и поддршка на 
туризмот во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010 и 
59/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 септември 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА 

НА ТУРИЗМОТ

1. Јордан Трајков се разрешува од должноста дире-
ктор на Агенцијата за промоција и поддршка на туриз-
мот, на негово барање.

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

Бр. 23-3340/2 Претседател на Владата
13 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3083.
Врз основа на член 23 став 1 алинеја 5 и став 2 од 

Законот за државното правобранителство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
3 септември 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА 
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

1. На Оливера Китанова-Мицевска и се утврдува 
престанок на функцијата државен правобранител на Ре-
публика Македонија, поради избор на друга функција, 
заклучно со 3 септември 2013 година.

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

Бр. 23-6293/2 Претседател на Владата
3 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3084.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државно-

то правобранителство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10 септември 2013 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ГОСТИВАР

1. За државен правобранител во Државното право-
бранителство на Република Македонија за подрачјето 
на Гостивар се именува Шоип Фидани.

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

Бр. 23-6450/1 Претседател на Владата
10 септември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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3085.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за основа-

ње на Агенција за промоција и поддршка на туризмот 
во Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010 и 59/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 13 септември 2013 година, донесе

Р  Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕН-

ЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА 
ТУРИЗМОТ

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 
за промоција и поддршка на туризмот се  именува Кри-
стијан Џамбазовски.

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

Бр. 23-6584/1 Претседател на Владата
13 септември 2013 година на Република Македонија,

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА

3086.
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот 

за научно-истражувачка дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12 
и 24/13), министерот за образование и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ 

ПРОЕКТИ ОДНОСНО ПРОГРАМИ

Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за финан-

сирање на научно-истражувачки проекти, односно про-
грами („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
82/09, 149/09 и 34/11), во член 4 во ставот 3 зборовите 
„Националниот комитет за развој“ се заменуваат со збо-
ровите „Националниот совет за високо образование, на-
ука, иновации и технологија.“

Член 2
Членот 10-а се брише.

Член 3
Во член 11 по зборот „рецензенти“ се додаваат збо-

ровите „избрани од страна на министерот за образова-
ние и наука (во натамошниот текст: министерот), врз 
основа на јавен оглас,“.

Член 4
 Членот 13 се менува и гласи:
 „Во министерството врз основа на оценките на не-

зависните рецензенти се прави ранг-листа на позитив-
но оценетите проекти.

Одлуката за финансирање на проектите од став 1 на 
овој член која се донесува од страна на министерот е 
врз основа на ранг-листата на позитивно оценетите про-
екти и расположливите средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија.“

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 19-11593/3
16 септември 2013 година Министер,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.
__________

            
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3087.

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за вработу-
вањето и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97, 
25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 
102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 114/12), мини-
стерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НА-
ЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ

Член 1
Во Правилникот  за формата, содржината и начинот 

на водење на регистрите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 148/12), по членот 9 се додава нова 
глава  и нoв член 9-а кој гласи:

„НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИТЕ

Член 9-а
Невработеното лице кое е евидентирано во региста-

рот на евидентирани невработени лица или во региста-
рот на други лица кои бараат работа, а кои не се прија-
виле во утврдениот рок од член 59-а од Законот за вра-
ботувањето  и осигурување во случај на невработеност, 
се брише од евиденцијата во регистарот”. 

Член 2
По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:

„Член 10-а
Со денот на влегување во сила на овој Правилник, 

при наредното пријавување сите лица кои се регистри-
рани во регистарот на невработени лица  и други лица 
кои бараат работа, им се дава  извод од електронскиот 
систем на Агенцијата за вработување, со податоците 
внесени во претходната пријава“.

  
Член 3

Пријавата за воведување во регистарот, која е даде-
на во прилог и е составен дел на Правилникот за форма-
та, содржината и начинот на водењето на регистрите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
148/12), се заменува со нова Пријава за воведување во 
регистарот, која е дадена во прилог и 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 Македониjа”. 

Бр. 08-6613/1 Министер за труд
12 септември 2013 година и социјална политика,

Скопје Диме Спасов, с.р.
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