
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

СОДРЖИНА  
 

 Стр. 
2911. Закон за изменување и дополнување 

на Законот за следење на комуника-
циите....................................................... 2

2912. Уредба за начинот и Методологијата 
за утврдување и донесување на Ли-
стата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравственото осигуру-
вање на Македонија............................... 7

2913. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
наменски дотации за основното обра-
зование по општини за 2013 година.... 9

2914. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
блок  дотации за основното образова-
ние пo општини за 2013 година........... 9

2915. Уредба за Методологија за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
блок  дотации за средното образова-
ние по општини и Градот Скопје за 
2013 година............................................ 10

2916. Одлука за давање на трајно користе-
ње на недвижни ствари на општина 
Кисела Вода........................................... 11

2917. Одлука за отстапување на нафтени 
деривати од задолжителните резерви 
на нафта и нафтени деривати на ЈП 
Македонски железници инфрастру-
ктура - Скопје......................................... 11

 

 Стр. 
2918. Одлука за давање согласност на Це-

новникот за застрел, користење на ди-
вечот и негови делови и услуги во ло-
виштата на ЈП „Македонски шуми“ – 
П.О. – Скопје.......................................... 11

2919. Одлука за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на Дирекција-
та за задолжителни резерви на нафта 
и нафтени деривати............................... 11

2920. Одлука за испраќање на републички-
те сили за заштита и спасување на 
Меѓународната вежба „ГРУЗИЈА 
2012" во Република Грузија.................. 12

2921. Одлука за давање  согласност за трај-
на пренамена на земјоделско во гра-
дежно земјиште, за одобрување на 
Урбанистички план за село Злеово, за 
изградба на „Основно училиште“ КО 
Злеово-вон г.р. општина Радовиш....... 12

2922. Одлука за  престанок и давање на 
трајно користење на движни ствари  
на ЈЗУ Универзитетски стоматоло-
шки центар Св. Пантелејмон-Скопје... 12

2923. Одлука за престанување на важењето 
на Одлуката за давање согласност на 
Решението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на Ми-
нистерство за правда – Биро за судски 
вештачења.............................................. 13

 

Број 116 19 септември 2012, среда година LXVIII



 Стр. 2 - Бр. 116                                                                                19 септември 2012 
 
 

 Стр. 
2924. Одлука за давање согласност на Ста-

тутарната одлука за изменување на 
Статутот на Агенцијата за вработува-
ње на Република Македонија............... 13

2925. Одлука за давање согласност на Та-
рифата за изменување и дополнување 
на Тарифата на Централниот регистар 
на Република Македонија..................... 13

2926. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Казнено-поправен дом, Струга....... 13

2927. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Казнено-поправната установа, 
Идризово................................................. 13

2928. Одлука за дополнување на Одлуката 
за основање на Водостопанство „Ју-
жен Вардар“ – Гевгелија....................... 14

2929. Одлука за давање на трајно користе-
ње на движни ствари на  Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и 
водостопанство...................................... 14

2930. Одлука за изведување на вежбовна 
активност „ПРЕДИЗВИК 2012“ во 
АП Криволак.......................................... 14

2931. Одлука за давање согласност на почет-
ниот износ на пазарната вредност на ра-
диофреквенциите, како еднократен на-
доместок за добивање на едно одобре-
ние за користење на радиофреквенции 
во опсегот 790-862 mhz (дигитална 
дивиденда).............................................. 14

2932. Програма за изменување на Програ-
мата за проширена репродукција на 
шумите за 2012 година.......................... 15

2933. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за развој на 
претприемништвото, конкурентноста 
и иновативноста на малите и средни 
претпријатија во 2012 година............... 15

 
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2911. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат  

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ 

НА КОМУНИКАЦИИТЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за следење на комуникациите, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 13 септември 2012 година. 
  
  Бр. 07- 3908/1                                Претседател 

13 септември 2012 година     на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за следење на комуникациите (“Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 121/2006 и 
110/2008), членот  1 се менува и гласи: 

“Со овој закон се уредуваат постапката за следење 
и снимање на телефонските и другите електронски ко-
муникации (во натамошниот текст: следење на комуни-
кациите), начинот на постапување, чување и користење 
на податоците и доказите прибавени со следење на ко-
муникациите и контролата на законитоста на следење-
то на комуникациите.“ 

     
Член 2 

Членот 2 се брише. 
            

Член 3 
Во членот  4 став 1 зборот “овластено“ се брише.  
           

Член 4 
Членот 5  се менува и гласи: 
“Следење на комуникациите се остварува во по-

стапка утврдена со овој закон, со која не се загрозуваат 
човековите слободи и права.“ 
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Член 5 
Во членот 7 став 1 точките 1, 2 и 3 се менуваат и 

гласат: 
“1) комуникација - технички процес на испраќање, 

пренос и примање на каков било говор, податоци, зву-
ци, сигнали, пишуван текст, статички и подвижни сли-
ки, кои служат за размена на информации меѓу луѓето, 
меѓу луѓето и предметите, меѓу предметите или за 
управување со каков било предмет со помош на теле-
комуникациски систем.  

Поимот “комуникација“ се однесува на сите видови 
телефонски и други електронски комуникации како ин-
тернет протокол, говор преку интернет протокол, ин-
тернет страница и електронска пошта; 

2) следење на комуникациите - тајно дознавање на 
содржината на која и да е комуникација и истовремено 
создавање технички запис за содржината на комуника-
цијата, со можност да се репродуцира; 

3) средства за следење на комуникациите - еле-
ктронско, механичко или друго средство со чија помош 
може да се дознае или сними содржината на која и да е 
комуникација;“. 

Точката 5 се менува и гласи: 
“5) телекомуникациска услуга - секоја услуга што 

им обезбедува на корисниците можност да испратат, 
пренесат или примат каков и да е говор, податоци, зву-
ци, сигнали, пишуван текст, статички и подвижни сли-
ки пренесени во целост или само во некој дел преку те-
лекомуникацискиот систем;“. 

Во точката 6 зборовите: “Министерството за вна-
трешни работи“ се заменуваат со зборовите: “јавниот 
обвинител, Министерството за внатрешни работи, 
Управата за финансиска полиција и Царинската упра-
ва“. 

Во точката 7 по зборовите: “овластени органи за 
следење на комуникациите“ се додаваат зборовите: 
“јавниот обвинител“, а по зборовите: “Министерството 
за внатрешни работи“ се става запирка и се додаваат 
зборовите: “Управата за финансиска полиција, Царин-
ската управа“.  

 
Член 6 

Во насловот на Главата II. “Услови и постапка за 
следење на комуникациите за откривање и гонење на 
сторители на кривични дела“ зборовите: “Услови и“ се 
бришат. 

 
Член 7 

Членот 8 се брише.  
 

Член 8 
Членот 9 се менува и гласи: 
“Барање за донесување наредба за следење на кому-

никациите, до надлежниот судија поднесува надлежни-
от јавен обвинител по сопствена иницијатива или на 
предлог на полицискиот службеник на Министерство-
то за внатрешни работи, односно припадникот на 
Управата за финансиска полиција, односно со закон ов-
ластеното лице на Царинската управа кој/кое го води 
случајот.“ 

 
Член 9 

Членот 10 се менува и гласи: 
“Барањето за следење на комуникациите се подне-

сува до судијата на претходната постапка во писмена 
форма и содржи: 

- законски назив на кривичното дело, 
- лицето или предметите врз кои ќе се примени по-

себната истражна мерка следење на комуникации, 
- техничките средства кои ќе се применат, 
- обемот и местото на спроведување на посебната 

истражна мерка следење на комуникации, 

- сознанијата и доказите врз основа на кои се засно-
ваат основите на сомневање и образложение за причи-
ните поради кои податоците или доказите не можат да 
се соберат на друг начин, 

- органот кој треба да ја спроведе наредбата, 
- времетраењето на посебната истражна мерка сле-

дење на комуникации и 
- видот на телекомуникацискиот систем, телефон-

скиот број или друг податок за идентификација на те-
лекомуникацискиот приклучок.“ 

 
Член 10 

Во членот 11 став 1 бројот “72“ заменува со бројот 
“48“. 

 
Член 11 

Во членот 11-а став 3 алинејата 1 се менува и гласи: 
“- веднаш го известува полицискиот службеник на 

Министерството за внатрешни работи односно припад-
никот на Управата за финансиска полиција, односно со 
закон овластеното лице на Царинската управа кој/кое 
го води случајот, за спроведување на усната наредба, 
во случај кога следењето на комуникациите се врши од 
страна на Министерството за внатрешни работи, Упра-
вата за финансиска полиција или Царинската управа,“. 

Во ставот 4 зборовите: “Министерството за вна-
трешни работи“ се заменуваат со зборовите: “Полици-
скиот службеник на Министерството за внатрешни ра-
боти, односно припадникот на Управата за финансиска 
полиција, односно со закон овластеното лице на Ца-
ринската управа кој/кое го води случајот“. 

Во ставот 5 зборовите: “од членот 8 на“ се замену-
ваат со зборовите: “утврдени со“. 

Во ставот 6 зборовите: “30 дена“ се заменуваат со 
зборовите: “четири месеци“. 

Во ставот 7 зборовите: “кривичниот совет на над-
лежниот суд“ се заменуваат со зборовите: “надлежниот 
првостепен суд во совет составен од тројца судии“. 

Во ставот 9 зборовите: “кривичниот совет на над-
лежниот суд“ се заменуваат со зборовите: “советот од 
ставот 7 на овој член“.  

 
Член 12 

Членот 13 се брише. 
 

Член 13 
Во членот 15 став 1 зборовите: “30 дена“ се замену-

ваат со зборовите: “четири месеци“. 
Во ставот 2 зборовите: “овластеното лице од членот 

9 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: “полици-
скиот службеник на Министерството за внатрешни ра-
боти, односно припадникот на Управата за финансиска 
полиција, односно со закон овластеното лице на Ца-
ринската управа кој/кое го води случајот“, а зборот 
“посебно“ се брише. 

Во ставот 3 зборот “посебно“ се брише. 
Во ставот 4 зборовите: “30 дена“ се заменуваат со 

зборовите: “четири месеци“. 
Во ставот 5 зборовите: “овластеното лице од членот 

9 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: “полици-
скиот службеник на Министерството за внатрешни ра-
боти, односно припадникот на Управата за финансиска 
полиција, односно со закон овластеното лице на Ца-
ринската управа кој/кое го води случајот“. 

Во ставот 6 зборовите: “30 дена“ се заменуваат со 
зборовите: “четири месеци“. 

Во ставот 7 зборовите: “една година“ се заменуваат 
со зборовите: “14 месеци“. 

 
Член 14 

Во членот 16 зборот “судот“ се заменува со зборо-
вите: “судијата на претходната постапка“. 
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Член 15 
Членот 17 се менува и гласи: 
“Во случај кога следењето на комуникациите се вр-

ши од страна на Министерството за внатрешни работи, 
Управата за финансиска полиција или Царинската 
управа, надлежниот јавен обвинител издадената наред-
ба ја доставува на полицискиот службеник на Мини-
стерството за внатрешни работи, односно припадникот 
на Управата за финансиска полиција, односно со закон 
овластеното лице на Царинската управа кој/кое го води 
случајот.“   

Член 16 
Членот 19 се брише. 
     

Член 17 
Членот 21 се брише.  
 

Член 18 
Членот 22 се брише. 
    

Член 19 
Во членот 23 став 1 по зборот “комуникациите“ за-

пирката и зборовите: “до донесување на решение за 
спроведување на истрага“ се бришат.  

 
Член 20 

Членот 24 се брише.  
 

Член 21 
Во членот 25 став 1 зборовите: “условите или“ се 

бришат, а зборот “утврдени“ се заменува со зборот 
“утврдена“.  

Во ставот 2 по зборот “закон“ запирката се замену-
ва со точка и зборовите до крајот на реченицата се бри-
шат. 

 
Член 22 

Членот 25-а се брише. 
  

Член 23 
Во членот 26 ставот 1 се брише. 
Во ставот 2 кој станува став 1 зборовите: “ставот 1 

на овој член“ се заменува со зборовите: “членот 25 од 
овој закон“. 

Во ставот 3 кој станува став 2 бројот “2“ се замену-
ва со бројот “1“.  

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4. 
 

Член 24 
Членот 27 се брише. 
 

Член 25 
Во членот 28 став 2 зборовите: “судот што донел 

наредба“ се заменуваат со зборовите: “судот што ја до-
нел, односно судот што е надлежен за донесување на 
наредбата“. 

 
Член 26 

Во насловот на Главата III. “Услови и постапка за 
следење на комуникациите заради заштита на интере-
сите на безбедноста и одбраната на земјата“ зборовите: 
“Услови и“ се бришат. 

 
Член 27 

Во членот 29 ставот 3 се брише. 
   

Член 28 
Во членот 30 ставот 2 се брише. 
Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи: 
“Барањето за следење на комуникациите од ставот 

1 на овој член се доставува до Јавниот обвинител на 
Република Македонија.“  

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Јавниот обвинител од ставот 2 на овој член бара-

њето за следење на комуникациите од ставот 1 на овој 
член го поднесува до судијата на Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, одреден со внатрешниот распо-
ред на судот.“  

 
Член 29 

 Членот 32 се брише.  
 

Член 30 
Членот 35 се менува и гласи: 
“Надзор над спроведувањето на посебната истраж-

на мерка следење на комуникациите од страна на Ми-
нистерството за внатрешни работи, Управата за финан-
сиска полиција, Царинската управа и Министерството 
за одбрана, врши Собранието на Република Македони-
ја.“ 

 
Член 31 

По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи: 
 

“Член 36-а 
Одлуката за надзор Комисијата од членот 36 од овој 

закон ја донесува со мнозинство гласови.“ 
  

Член 32 
Во членот 37 по зборовите: “Министерството за 

внатрешни работи“ се става запирка и се додаваат збо-
ровите: “Управата за финансиска полиција, Царинската 
управа“. 

 
Член 33 

По членот 38 се додаваат два нови члена 38-а  и 38-
б, кои гласат: 

 
“Член 38-а 

Контрола над спроведувањето на посебната 
истражна мерка следење на комуникациите врши над-
лежниот јавен обвинител согласно со посебен закон. 

   
Член 38-б 

Судијата на Врховниот суд кој ја издал наредбата за 
примена на посебната истражна мерка следење на ко-
муникациите, врши контрола над спроведувањето на 
мерката.“ 

 
Член 34 

Во членот 39-а став 1 процентот “7%“ се заменува 
со процентот “15%“, а процентот “10%“ се заменува со 
процентот “20%“. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице ако произведува, нуди на продажба, продава, 
врши увоз, извоз, реекспорт или држи средства за сле-
дење на комуникации без одобрение на Министерство-
то за внатрешни работи.“   

Ставот 3 станува став 4. 
     

Член 35 
Во целиот текст на Законот зборовите: “надлежни-

от истражен судија“, “надлежниот судија“ и “истраж-
ниот судија“ се заменуваат со зборовите: “судијата на 
претходната постапка“. 

 
Член 36 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува од 1 декември 
2013 година, освен одредбите на членовите 2, 3, 5 со 
исклучок на делот што се однесува на јавниот обвини-
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тел, 8, 10, 11 ставови 1, 2 и 3, 13  ставови 2, 3 и 5, 15, 21 
став 2, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 со исклучок 
на 38-а и 34 од овој закон, за кои  ќе започне да се при-
менува од 1 ноември 2012 година. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E 

LIGJIT PËR NDJEKJEN E KOMUNIKIMEVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndjekjen e komunikimeve ("Gazeta Zyr-

tare e Republikes së Maqedonise" numer 121/2006 dhe 
110/2008), neni 1 ndryshohet si vijon: 

"Me kete ligj rregullohen procedura për ndjekjen dhe 
incizimin e komunikimeve telefonike dhe komunikime tje-
ra elektronike (në tekstin në vijim: ndjekja e komunikime-
ve), menyra e veprimit, ruajtja dhe shfrytezimi i të dhenave 
dhe provave të marra me ndjekjen e komunikimeve dhe 
kontrolli i ligjshmerise së ndjekjes së komunikimeve."       

Neni 2 
Neni 2 shlyhet.  
            

Neni 3 
Në nenin 4 paragrafi 1 fjalet: "të autorizuar" shlyhen.   
           

Neni 4 
Neni 5 ndryshohet si vijon: 
"Ndjekja e komunikimeve realizohet në procedure të 

percaktuar me kete ligj, me të cilen nuk cenohen lirite dhe 
të drejtat e njeriut." 

 
Neni 5 

Në nenin 7 paragrafi 1 pikat 1, 2 dhe 3 ndryshohen si 
vijojne:  

"1) komunikimi - proces teknik i dergimit, transmetimit 
dhe pranimit të cfaredo bisede, të dhenash, zerash, sinja-
lesh, teksti të shkruar, fotografish statike dhe të levizshme, 
që sherbejne për shkembimin e informatave ndermjet nje-
rezve, ndermjet njerezve dhe lendeve, ndermjet lendeve 
ose për menaxhim me cfaredo lende me ndihmen e sistemit 
për telekomunikim.   

Nocioni "komunikim" ka të beje me tere llojet e komu-
nikimeve telefonike dhe komunikimeve tjera elektronike si 
protokoll internetin, biseda permes protokoll internetit, fa-
qes së internet dhe postes elektronike;. 

2) ndjekja e komunikimeve - zbulim i fshehte i perm-
bajtjes së cilitdo komunikimi dhe krijimi njekohesisht i 
regjistrimit teknik të permbajtjes së komunikimit, me mun-
desi që të riprodhohet; 

3) mjete për ndjekjen e komunikimeve - mjet elektro-
nik, mekanik ose mjet tjeter me ndihmen e të cilit mund të 
zbulohet ose incizohet permbajtja e cilitdo komunikimi;". 

Pika 5 ndryshohet si vijon: 
"5) sherbim i telekomunikimit - secili sherbim që u si-

guron shfrytezuesve mundesi të dergojne, transmetojne ose 
pranojne cfaredo lloj bisede, të dhenash, zerash, sinjalesh, 
teksti të shkruar, fotografish statike dhe të levizshme të 
transmetuara në teresi ose vetem në një pjese permes siste-
mit të telekomunikimit;". 

Në piken 6 fjalet: "Ministrise së Puneve të Brendshme" 
zevendesohen me fjalet: "Prokurorit Publik , Ministrise së 
Puneve të Brendshme, Drejtorise së Policise Financiare 
dhe Drejtorise Doganore". 

Në piken 7 pas fjaleve: "organe të autorizuara për 
ndjekjen e komunikimeve" shtohen fjalet: "Prokurori Pub-
lik", ndersa pas fjaleve: "Ministria e Puneve të Brendshme" 
vihet presje dhe shtohen fjalet: "Drejtoria e Policise Finan-
ciare, Drejtoria Doganore".  

Neni 6 
Në titullin e Kapitullit II. "Kushtet dhe procedura për 

ndjekjen e komunikimeve për zbulimin dhe ndjekjen e kr-
yeresve të veprave penale " fjalet: "Kushtet dhe" shlyhen.  

    
Neni 7 

Neni 8 shlyhet.   
 

Neni 8 
Neni 9 ndryshohet si vijon: 
"Kerkese për dhenien e urdhrit për ndjekjen e komuni-

kimeve te gjykatesi kompetent, paraqet prokurori publik 
kompetent me iniciative të vet ose me propozim të nepune-
sit policor të Ministrise së Puneve të Brendshme, respekti-
visht pjesetarit të Drejtorise së Policise Financiare, respe-
ktivisht personit të autorizuar me ligj nga Drejtoria Doga-
nore që e udheheq rastin."  

 
Neni 9 

Neni 10 ndryshohet si vijon: 
"Kerkesa për ndjekjen e komunikimeve paraqitet te 

gjykatesi i procedures paraprake në forme të shkruar dhe i 
permban: 

- emrin ligjor të vepres penale, 
- personin ose lendet ndaj të cileve do të zbatohet masa 

e vecante hetimore për ndjekjen e komunikimeve, 
- mjetet teknike që do të aplikohen, 
- vellimin dhe vendin e zbatimit të mases së vecante 

hetimore ndjekje e komunikimeve,  
- njohurite dhe provat në baze të së cilave mbeshteten 

bazat e dyshimit dhe arsyetimin e shkaqeve për të cilat të 
dhenat ose provat nuk mund të grumbullohen në menyre 
tjeter, 

- organin që duhet ta zbatoje urdhrin, 
- kohezgjatjen e mases së vecante hetimore ndjekje e 

komunikimeve dhe 
 - llojin e sistemit të telekomunikimeve, numrin e tele-

fonit ose të dhene tjeter për identifikimin e  lidhjes teleko-
munikuese." 

 
Neni 10 

Në nenin 11 paragrafi 1 numri "72" zevendesohet me 
numrin "48". 

 
Neni 11 

Në nenin 11-a paragrafi 3 alineja 1 ndryshohet si vijon:  
"-menjehere e njofton nepunesin policor të Ministrise 

së Puneve të Brendshme, respektivisht pjesetarin e Drejto-
rise së Policise Financiare, respektivisht personin e autori-
zuar me ligj të Drejtorise Doganore që udheheq me rastin, 
për zbatimin e urdhrit gojor, në rastin kur ndjekja e komu-
nikimeve kryhet nga Ministria e Puneve të Brendshme, 
Drejtoria e Policise Financiare ose Drejtoria Doganore,". 

Në paragrafin 4 fjalet: "Ministria e Puneve të Brendsh-
me" zevendesohen me fjalet: "Nepunesi policor i Ministri-
se së Puneve të Brendshme, respektivisht pjesetari i Drejto-
rise së Policise Financiare, respektivisht personi i autorizu-
ar me ligj i Drejtorise Doganore që udheheq me rastin". 

Në paragrafin 5 fjalet: "nga neni 8 i" zevendesohen me 
fjalet: "e percaktuar me". 

Në paragrafin 6 fjalet: "30 dite" zevendesohen me fja-
let: "kater muaj". 

Në paragrafin 7 fjalet: "keshilli penal i gjykates kompe-
tente" zevendesohet me fjalet: "gjykata kompetente e 
shkalles së pare në keshill të perbere nga tre gjykates". 

Në paragrafin 9 fjalet: "keshilli penal i gjykates kompe-
tente" zevendesohet me fjalet: "keshilli nga paragrafi 7 i 
ketij neni".  

 
Neni 12 

Neni 13 shlyhet.  
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Neni 13 
Në nenin 15 paragrafi 1 fjalet: "30 dite" zevendesohen 

me fjalet: "kater muaj". 
Në paragrafin 2 fjalet: "personi i autorizuar  nga neni 9 

i ketij ligji" zevendesohen me fjalet: "nepunesi policor i 
Ministrise së Puneve të Brendshme, respektivisht pjesetari 
i Drejtorise së Policise Financiare, respektivisht personi i 
autorizuar me ligj i Drejtorise Doganore që udheheq me 
rastin", ndersa fjala "vecanerisht" shlyhet. 

Në paragrafin 3 fjala "vecanerisht" shlyhet. 
Në paragrafin 4 fjalet: "30 dite" zevendesohen me fja-

let: "kater muaj". 
Në paragrafin 5 fjalet: "personi i autorizuar  nga neni 9 

i ketij ligji" zevendesohen me fjalet: "nepunesi policor i 
Ministrise së Puneve të Brendshme, respektivisht pjesetari 
i Drejtorise së Policise Financiare, respektivisht personi i 
autorizuar me ligj i Drejtorise Doganore që udheheq me 
rastin". 

Në paragrafin 6 fjalet: "30 dite" zevendesohen me fja-
let: "kater muaj". 

Në paragrafin 7 fjalet: "një vit" zevendesohen me fjalet: 
"14 muaj". 

 
Neni 14 

Në nenin 16 fjala "gjykata" zevendesohet me fjalet: 
"gjykatesi i procedures paraprake". 

 
Neni 15 

Neni 17 ndryshohet si vijon: 
"Në rastin kur ndjekja e komunikimeve kryhet nga Mi-

nistria e Puneve të Brendshme, Drejtoria e Policise Finan-
ciare ose Drejtoria Doganore, prokurori publik kompetent, 
urdhrin e dhene ia dorezon nepunesit policor të Ministrise 
së Puneve të Brendshme, respektivisht pjesetarit të Drejto-
rise së Policise Financiare respektivisht personit të autori-
zuar me ligj të Drejtorise Doganore që udheheq me rastin."  

  
Neni 16 

Neni 19 shlyhet.  
     

Neni 17 
Neni 21 shlyhet.   
 

Neni 18 
Neni 22 shlyhet.  
    

Neni 19 
Në nenin 23 paragrafi 1 pas fjales "komunikimeve" 

presja dhe fjalet: "deri në marrjen e aktvendimit për zbati-
min e hetimit" shlyhen.  

 
Neni 20 

Neni 24 shlyhet.   
 

Neni 21 
Në nenin 25 paragrafi 1 fjalet: "kushtet ose" shlyhen, 

ndersa fjalet: "të percaktuara" zevendesohet me fjalet: "të 
percaktuar".  

Në paragrafin 2 pas fjales "ligji" presja zevendesohet 
me pike dhe fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.  

 
Neni 22 

Neni 25-a shlyhet.  
  

Neni 23 
Në nenin 26 paragrafi 1 shlyhet.  
Në paragrafin 2 i cili behet paragraf 1 fjalet: "paragrafi 

1 i ketij neni" zevendesohen me fjalet: "neni 25 i ketij lig-
ji". 

Në paragrafin 3 i cili behet paragraf 2 numri "2" zeven-
desohet me numrin "1".  

Paragrafet 4 dhe 5 behen paragraf 3 dhe 4.  

Neni 24 
Neni 27 shlyhet.  
 

Neni 25 
Në nenin 28 paragrafi 2 fjalet: "gjykata që ka dhene 

urdher" zevendesohen me fjalet: "gjykata që ka dhene urd-
her, respektivisht gjykata kompetente për dhenien e urd-
hrit". 

 
Neni 26 

Në titullin e Kapitullit III. "Kushtet dhe procedura për 
ndjekjen e komunikimeve për mbrojtjen e interesave të si-
gurise dhe mbrojtjes së vendit" fjalet: "Kushtet dhe" 
shlyhen.  

 
Neni 27 

Në nenin 29 paragrafi 3 shlyhet.  
   

Neni 28 
Në nenin 30 paragrafi 2 shlyhet.  
Paragrafi 3 i cili behet paragraf 2 ndryshohet si vijon: 
"Kerkesa për ndjekjen e komunikimeve nga paragrafi 1 

i ketij neni i dorezohet Prokurorit Publik të Republikes së 
Maqedonise."  

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
"Prokurori Publik nga paragrafi 2 i ketij neni, kerkesen 

për ndjekjen e komunikimeve nga paragrafi 1 i ketij neni e 
dorezon te gjykatesi i Gjykates Supreme të Republikes së 
Maqedonise, i caktuar sipas orarit të brendshem të gjyka-
tes."  

 
Neni 29 

 Neni 32 shlyhet.   
 

Neni 30 
Neni 35 ndryshohet si vijon: 
"Mbikeqyrje mbi zbatimin e mases së vecante hetimore 

ndjekje e komunikimeve nga Ministria e Puneve të 
Brendshme, Drejtoria e Policise Financiare, Drejtoria Do-
ganore dhe Ministria e Mbrojtjes, kryen Kuvendi i Repub-
likes së Maqedonise." 

 
Neni 31 

Pas nenit 36 shtohet neni i ri 36-a, si vijon: 
 

"Neni 36-a 
Vendimin për mbikeqyrje Komisioni nga neni 36 i ketij 

ligji, e miraton me shumice votash." 
  

Neni 32 
Në nenin 37 pas fjaleve: "Ministria e Puneve të 

Brendshme" vihet presje dhe shtohen fjalet: "Drejtoria e 
Policise Financiare, Drejtoria Doganore". 

 
Neni 33 

Pas nenit 38 shtohen dy nene të reja 38-a dhe 38-b, si 
vijojne: 

 
"Neni 38-a 

Kontroll mbi zbatimin e mases së vecante hetimore 
ndjekje e komunikimeve, kryen prokurori publik kompe-
tent në pajtim me ligjin e vecante. 

   
Neni 38-b 

Gjykatesi i Gjykates Supreme që e ka dhene urdhrin 
për zbatimin e mases së vecante hetimore ndjekje e komu-
nikimeve, kryen kontroll mbi zbatimin e mases." 

 
Neni 34 

Në nenin 39-a paragrafi 1 perqindja "7%" zevendesohet 
me perqindjen "15%", ndersa perqindja "10%" zevendeso-
het me perqindjen "20%". 
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Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
"Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kun-

dervlere me denare do t'i kumtohet për kundervajtje perso-
nit fizik nese prodhon, ofron në shitje, shet, kryen import, 
eksport, rieksport ose mban mjete për ndjekje të komuniki-
meve, pa lejen e Ministrise së Puneve të Brendshme."   

Paragrafi 3 behet paragraf  4.       
Neni 35 

Në tere tekstin e Ligjit fjalet: "gjykatesi hetues kompe-
tent", "gjykatesi kompetent" dhe "gjykatesi hetues" zeven-
desohen me fjalet: "gjykatesi i procedures paraprake". 

 
Neni 36 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", ndersa do 
të filloje të zbatohet nga 1 dhjetori 2013, pervec dispozita-
ve të neneve 2, 3, 5 me perjashtim të pjeses që ka të beje 
me prokurorin publik, 8, 10, 11, paragrafet 1, 2 dhe 3, 13 
paragrafet  2, 3 dhe 5, 15,  21 paragrafi 2, 22, 23, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33 me perjashtim të 38-a dhe 34 të ketij 
ligji, për të cilat do të filloje të zbatohet nga 1 nentori 2012. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2912. 

Врз основа на член 9-a став 1 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 
26/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.9.2012 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ 
КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се утврдуваат начинот и методоло-
гијата за утврдување и донесување на Листата на леко-
ви кои паѓаат на товар на Фондот за здравственото оси-
гурување на Македонија (во натамошниот текст: Листа 
на лекови).  

 
Член 2 

Листата на лекови содржи: 
1. Лекови за кои е добиено одобрение за ставање во 

промет во Република Македонија, 
2. Галенски лекови, само во посебни случаи кога ле-

кот е есенцијален во терапевтски или дијагностички цели 
и кога не постои лек или не е достапен лек кој има одо-
брение за ставање во промет во Република Македонија за 
истите терапевтски или дијагностички цели, 

3. Лекови кои што немаат одобрение за ставање во 
промет во Република Македонија, а се од витално зна-
чење и се неопходни во терапевтски, превентивни или 
дијагностички цели и кои можат да се најдат во промет 
согласно Законот за лековите и медицинските помага-
ла, и 

4. Нутриенси наменети за лекување на наследни ме-
таболички заболувања и заболувања проследени со ма-
лабсорпција. 

Листата на лекови може да содржи и лекови кои 
што претставуваат фиксна комбинација на активни 
супстанции, ако постои доказ дека односот на терапев-
тските ефекти и/или безбедноста на комбинацијата е 
поголема во однос на збирните ефекти на поединечни-
те активни супстанции и во случаи каде има намалува-
ње на терапевтската резистенција (маларија, туберку-
лоза и СИДА). 

Член 3 
Листата на лекови ја сочинуваат:  
1. Листа А – Листа на лекови за примарна здрав-

ствена заштита, која содржи лекови кои се пропишува-
ат на рецепт издаден од лекар во примарна здравствена 
заштита и се издаваат во аптеки кои се во мрежата на 
здравствени установи и 

2. Листа Б – Листа на лекови за болничка здравстве-
на заштита, која содржи лекови кои заради начинот на 
употреба и од безбедносни причини се применуваат са-
мо во болничка односно специјалистичко консултатив-
на здравствена заштита.  

Лековите од став 1 точка 1 на овој член може да се 
набавуваат и употребуваат и во болничка односно спе-
цијалистичко консултативна здравствена заштита.  

Определени лекови од став 1 точка 2 на  овој член 
може да се пропишуваат и издаваат и во примарна 
здравствена заштита, и тие посебно се означуваат во 
Листата на лекови.  

Член 4 
Листата на лекови  ги содржи следните податоци за 

лековите:  
- АТЦ код, согласно анатомско-терапевтско-хеми-

ската класификација  на лековите, 
- ИНН - интернационално незаштитено име на ле-

кот,  
- ДДД - дневно дефинирана доза, 
- фармацевтска дозирана форма, 
- јачина на лекот,  
- начин на примена, 
- режим на пропишување,  
- индикации, и 
-  место на примена/издавање за специфични групи 

на лекови. 
 

Член 5 
Листата на лекови ги содржи и ограничувања за ле-

ковите во начинот на пропишување, издавање и/или 
примена на лекот во одредени индикации или напоме-
ни за лекот во однос на: 

- медицинската дијагноза утврдена во согласност со 
меѓународната класификација на болести - последна 
ревизија, 

- целна група одредена според возраст или други 
карактеристики на популацијата,  

- степенот на изразеност на болеста односно стади-
ум на болеста, 

- местото на издавање и/или примена (во здравстве-
на установа и/или ниво на здравствена заштита), 

- мислењето на лекарот од соодветна специјалност 
односно супспецијалност, 

- мислењето од тројца лекари од соодветна специ-
јалност од референтната здравствена установа (мисле-
ње од лекарски конзилиум), 

- примената во текот на болничкото лекување или 
како продолжение на болничкото лекување, 

- временското и/или количинското ограничување на 
пропишување на лекови, 

- одредените дијагностички параметри,  
- временските интервали за оцена на ефикасноста 

на лекувањето.  
 

Член 6 
Листата на лекови не може да содржи: 
- лекови чиј режим на издавање е без лекарски ре-

цепт, освен во случај кога лекот е неопходен во дијаг-
ностика или терапија на одредени болести, 

- магистрални лекови,  
- лекови за профилакса и лекови кои служат за про-

мена на атлетски способности, 
- лекови што се даваат во козметички цели, за пре-

станок на пушење, губење на телесна тежина, 
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- суплементи на храна, наменети за специфични ди-
ети, 

- лeкови кои што се фиксна комбинација на актив-
ните супстанции, ако цената на лекот на големо е пови-
сока од збирот на цената на лековите што ја содржат 
поединечната активна супстанција што влегува во со-
ставот на фиксната комбинација на лекот, со иста фар-
мацевтска форма и иста јачина како во фиксната ком-
бинација.  

Член 7 
Лековите се ставаат на Листата на лекови, односно 

се бришат од Листата на лекови врз основа на: 
- поднесен предлог за ставање на Листата на лекови 

од носителот на одобрението за ставање на лек во про-
мет, 

- предлог на Комисијата за лекови со соодветна 
АТЦ ознака формирана од Владата на Република Ма-
кедонија, 

- предлог на Министерството за здравство,  
- предлог на Министерството за здравство - Бирото 

за лекови, 
- предлог на Фондот за здравственото осигурување 

на Македонија (во натамошниот текст: Фондот). 
 
Во согласност со средствата предвидени со финан-

сискиот план на Фондот, нов лек, односно лек со одре-
дено ИНН, фармацевтска форма и јачина, кој што не се 
наоѓа на Листата на лекови, може да се стави на Листа-
та на лекови согласно одредбите од оваа уредба. 

Фондот ја известува Комисијата за лекови со соод-
ветна АТЦ ознака формирана од Владата на Република 
Македонија за предвидениот износ на средства потреб-
ни за ставање на нови лекови на Листата на лекови за 
секоја АТЦ ознака посебно. 

Ставањето на лек на Листата на лекови се врши 
согласно член 8 од оваа уредба, имајќи ги во предвид 
евентуалните ограничувања од член 5 од оваа уредба и 
податоците од стручни односно научни публикации, 
упатствата за медицина базирана на докази, есенцијал-
ната листа на лекови на Република Македонија, тера-
певтските насоки, резултати од истражувања односно 
оценки на референтните стручни здруженија, податоци 
и насоки на Светската здравствена организација, други 
установи и органи надлежни за цените и плаќањето на 
здравствени услуги и лекови во други држави, како и 
податоците од други јавно достапни извори. 

 
Член 8 

Лекот се става односно брише од Листата на лекови 
во зависност од: 

- фармакотерапевтските показатели за неопходно-
ста од примената на одреден лек во лекувањето, 

- фармакоекономските показатели кои што ја по-
тврдуваат економската оправданост на лекот, односно 
анализа на трошок - корист (ефективност),  

- формираната цена на лекот на големо. 
 

Член 9 
Лекот може да биде бришан од Листата на лекови и 

ако:  
- престане важноста на одобрението за ставање  на 

лекот во промет во Република Македонија и истото не 
е обновено, а се поминати 18 месеци од истекот на ро-
кот на одобрението за лекот, 

- најдоцна еден месец од денот на ставањето на ле-
кот на Листата на лекови не се обезбеди присуство на 
лекот во прометот, 

- лекот не е континуирано достапен повеќе од шест 
месеци за пациентите,  

- лекот не ги исполнува критериумите согласно 
оваа уредба (фармакотерапевтски или фармакоеконом-
ски причини, цена на лекот), 

- е утврдено дека лекот има забрана за производс-
тво, промет или треба да се повлече од промет заради 
штетно делување. 

 
Член 10 

Предлогот за ставање на лек на Листата на лекови 
се поднесува од страна на носителот на одобрението за 
ставање на лек во промет, преку Министерство за 
здравство - Биро за лекови до Комисијата за лекови со 
соодветна АТЦ ознака формирана од Владата на Ре-
публика Македонија. 

Предлогот од став 1 на овој член може да однесува 
на еден лек односно нутриенс или на повеќе лекови со 
исто ИНН, а различна фармацевтска форма и јачина.  

Носителот на одобрението за ставање на лекот во 
промет е одговорен за веродостојноста и точноста на 
податоците  доставени со предлогот од став 1 на овој 
член.  

 
Член 11 

Предлогот од член 10 став 1 од  оваа уредба, се до-
ставува во хартиена форма во 17 примероци и на еле-
ктронски медиум (ЦД/ДВД) во еден примерок, заедно 
со изјава на законскиот застапник на подносителот де-
ка електронската форма на документација одговара на 
документацијата во хартиена форма. 

Кон предлогот од член 10 став 1 од оваа уредба се 
приложува: 

1. одобрение за ставање на лекот во промет во Ре-
публика Македонија, односно соодветна документаци-
ја за нутриенси,  

2. збирен извештај за особините на лекот, 
3. упатство за употреба, 
4. изјава од подносителот на барањето со која се об-

врзува дека ќе обезбеди континуирано снабдување на 
лекот во прометот, најмалку следните 12 месеци од де-
нот на ставање на лекот на Листата на лекови, 

5. мислење од лекар или фармацевт, специјалист од 
соодветната област, заверено кај нотар, кое ја илустри-
ра терапевтската ефикасност од примената на лекот (не 
постаро од 12 месеци) и содржи податоци за фармако-
терапевтските ефекти на лекот, процена за клиничката 
примена на лекот во тригодишен период, опис на мо-
менталната клиничка пракса во Република Македонија 
во лекување на болеста поврзано со индикациите што 
се предмет на барањето, краток опис и коментар на те-
рапевтските водичи и протоколи за индикациите за кои 
се поднесува барање, терапевтска предност на лекот во 
однос на лековите за иста индикација што се наоѓаат на 
постоечката Листа на лекови согласно начелата на ме-
дицина базирана на докази и список на литература ко-
ристена за изработка на мислењето, 

6. мислење од фармацевт специјалист од соодветна-
та област (фармацевтска информатика или клиничка 
фармација) или специјалист од фармакоекономија, за-
верено кај нотар, кое ги содржи фармакоекономските 
параметри кои што ја потврдуваат економската оправ-
даност од примената на лекот и анализа трошок -ко-
рист (ефективност) на лекот, а содржат најмалку пода-
тоци за: 

- цена на лекот на големо по ДДД,  
- трошок на терапијата со лекот по пациент, за дол-

жина на траење на лекувањето (број на денови), по те-
рапевтски циклус или на месечно ниво,  

- трошок на годишна терапија со лекот (за хронична 
терапија), 

- анализа за минимизација на трошоците, за иста 
индикација, 

- споредбен однос на трошоците и/или ефектите на 
терапијата со лекот во однос на останатите лекови, за 
иста индикација што се на Листата на лекови (техника 
на моделирање), 
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- процена на бројот на пациентите кои би го прима-
ле лекот, со пресметан финансиски ефект на вкупниот 
трошок за лекови од страна на Фондот, на годишно ни-
во, 

7. табеларен приказ за присуството на лекот на Ли-
стите на лекови за здравствено осигурување во земјите 
на ЕУ и во други земји од регионот кои имаат според-
бени економски системи, доколку лекот е присутен во 
промет во земјите на ЕУ и други земји од регионот, 

8. останати документи согласно член 7 став 4 од 
оваа уредба за кои подносителот на предлогот смета 
дека можат да му помогнат во одлучувањето. 

Ако предлогот се однесува за нова јачина на лекот 
што се наоѓа на Листата на лекови, не се приложуваат 
доказите од ставот 2 точките 5 и 6 на овој член. 

Ако предлогот се однесува на лек со нова фарма-
цевтска форма, форма со модифицирано ослободување 
или нова индикација, се доставуваат сите прилози од 
ставот 2 на овој член. 

Ако предлогот се однесува на нутриенси, не се при-
ложуваат доказите од ставот 2 точките 2 и 6 на овој 
член. 

  
Член 12 

Листата на лекови се ревидира најмалку еднаш го-
дишно.  

 
Член 13 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, освен одредбите од член 11 став 2 точка 
6 алинеи 4, 5 и 6 од оваа уредба кои ќе отпочнат да се 
применуваат од 1 декември 2012 година. 

 
  Бр.41-6396/1                    Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година      на Владата на Република 
     Скопје           Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2913. 
Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
11.9.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ 
ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО 

ОПШТИНИ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

утврдување на критериумите за распределба на намен-
ските дотации за основното образование по општини за 
2013 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2013 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализаци-
ја, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на 
единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финан-
сирање на пренесените надлежности во  основното 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба на-
менски се распределуваат на општините на кои им се 
пренесени основачките права на основните училишта 

согласно Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија” бр.103/2008,  
33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011,  51/2011, 6/2012 и 
100/2012). 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на наменските дотации 
во основно образование се: основна сума за општина, 
број на ученици во основно образование во општината, 
густина на населеност на општината.  

Во распределбата ќе се користи и механизам на 
прагови (долен и горен праг). 

       
Член 5 

Распределба на средствата од наменската дотација 
за основно образование е според формулата: 

НДОо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + (Уо х Кг) 
НДОо  -  Наменска дотација за основно образова-

ние за општина  
О - Основна сума по општина  
Уо - Вкупен број на ученици во општина  
ПУо - Пондерирани ученици во општината 
С - Стандард (износ)  по ученик  
Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност 

на општина: 
до 20 жители на км2          -  ( 1.4) 
од 20 до 35 жители на км2 - (0.8) 
од 35 до 70 жители на км2 -  (0.6). 
 

Член 6 
Средствата определени како наменски дотации се 

користат за финансирање на пренесените надлежности 
во основното образование. 

 
Член 7 

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат 
по општини од Буџетот на Република Македонија, пре-
ку Министерството за образование и наука, квартално 
или по динамика во договор со Министерството за фи-
нансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година. 

 
  Бр. 41-6773/1                  Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година     на Владата на Република 
Скопје          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2914. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
11.9.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК  ДОТАЦИИ 
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПO ОПШТИНИ  

ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тации за основното образование по општини за 2013 
година. 
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Член 2 
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2013 

година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализаци-
ја, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на 
единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финан-
сирање на пренесените надлежности во основното 
образование.  

Член 3 
Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 

распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на основните училишта согласно За-
конот за основното образование („Службен весник на 
Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 51/11, 6/12 и 100/12), и кои ги исполниле 
условите согласно член 46 од Законот за финансирање 
на единиците на локалната самоуправа („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 
156/09 и 47/11) за финансирање со блок дотации.  

Член 4 
Критериуми за распределба на блок дотации за ос-

новно образование по општини се: основна сума по оп-
штина, бројот на ученици во општината, број на учени-
ци во предметна настава, број на ученици со посебни 
потреби, густина на населеност на општината.  

Во распределбата ќе се користи и механизам на 
прагови (долен и горен праг). 

 
Член 5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за  
основно образование е според формулата: 

БДОо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + (Уо х Кг + Уп х Кп + Упп х Кпп) 
БДОо - Блок дотација за основно образование за оп-

штина  
О - Основна сума по општина  
ПУо - Пондерирани ученици во општината 
С - Стандард (износ)  по ученик 
Уо - Вкупен број на ученици во општина  
Уп - Број на ученици во предметна настава во оп-

штина  
Упп - Број на ученици со посебни потреби во оп-

штина  
Кп - коефициент (пондер) за предметна настава 

(0.2) 
Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни 

потреби (1) 
Кг         -  коефициент (пондер) за густина на насе-

леност на општина: 
до  20 жители на км2           -  ( 0.6) 
од  20 до 50 жители на км2 - (0.4) 
од  50 до 70 жители на км2 - (0.2).  

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се кори-

стат за финансирање на пренесените надлежности во 
основното образование. 

 
Член 7 

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по оп-
штини од Буџетот на Република Македонија, преку Мини-
стерството за образование и наука, месечно или по динами-
ка во договор со Министерството за финансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година. 

 
Бр.41-6774/1                       Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година       на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2915. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК  ДОТАЦИИ 
ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ  

И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тации за средното образование по општини и Градот 
Скопје за 2013 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2013 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализаци-
ја, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на 
единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финан-
сирање на пренесените надлежности во средното обра-
зование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на средните училишта согласно За-
конот за средното образование („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
51/11, 6/12 и 100/12) и кои ги исполниле условите сог-
ласно член 46 од Законот за финансирање на единици-
те на локалната самоуправа („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 
47/11) за финансирање со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотациите за 
средното образование по општини и Градот Скопје се: 
основна сума по општина и Градот Скопје, бројот на 
ученици во средно образование во општината и Градот 
Скопје и бројот на ученици во стручно образование во 
општината и Градот Скопје.  

 
Член 5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за  
средно образование е според формулата: 

 
БДСо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + Ус  х Кс  
БДСо  -  Блок дотација за средно образование за оп-

штина/Град Скопје  
О - Основна сума по општина/Град Скопје 
ПУо - Пондерирани ученици во општина  
С - Стандард (износ)  по ученик  
Уо - Вкупно ученици во средно образование во оп-

штина/Град Скопје  
Ус - Број на ученици во стручно образование во оп-

штина/Град Скопје  
Кс - Коефициент (пондер)за стручно образование 

(0.1). 
 

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се кори-

стат за финансирање на пренесените надлежности во 
средното образование. 
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Член 7 
Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по 

општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Ма-
кедонија, преку Министерството за образование и нау-
ка, месечно или по динамика во договор со Министерс-
твото за финансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година. 

 
 Бр. 41-6775/1                     Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година       на Владата на Република 
     Скопје          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2916. 
Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање на стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на општина Кисела Вода и се даваат 
на трајно користење, без надомест, недвижни ствари, 
сопственост на Република Македонија и тоа: 

- зграда бр. 1, влез 1; ПР со површина 497 м²; ПО со 
површина од 54 м ² и кат 1, број 1 со површина од 20 
м², на улица „Сава Ковачевиќ“ бб, на КП бр. 4099, КО 
Кисела Вода 1, евидентирана во ИЛ бр. 2383 и  

- земјиште со вкупна површина од 765 м², на улица 
„С. Ковачевиќ“, на КП бр. 4099, КО Кисела Вода 1, 
евидентирано во ИЛ бр. 2383. 

 
Член 2 

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

 
 Бр. 41-3909/1                     Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година       на Владата на Република 
Скопје           Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2917. 
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" број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  11.9.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА 
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈП МАКЕДОНСКИ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ ИНФРАСТРУКТУРА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
60.000 литри Еуродизел БС на ЈП Македонски желез-
ници Инфраструктура - Скопје и тоа по 15.000 литри 
месечно сметано од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука до крајот на 2012 година. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапу-
ваат на ЈП Македонски железници Инфраструктура - 
Скопје за користење како гориво за дрезините, шинските 

средства, дизел агрегатот за производство на електрична 
енергија и целокупната механизација која се користи за 
одржување на железничката инфраструктура. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на ЈП Македонски же-
лезници Инфраструктура - Скопје. 

 
Член З 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати, да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-5938/1                       Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година       на Владата на Република 
     Скопје           Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

2918. 
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ 
ЗА ЗАСТРЕЛ, КОРИСТЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ И НЕ-
ГОВИ ДЕЛОВИ И УСЛУГИ ВО ЛОВИШТАТА НА  
ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – П.О. – СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот 

за застрел, користење на дивечот и негови делови и ус-
луги во ловиштата на ЈП “Македонски шуми“ п.о. – 
Скопје, усвоен со Одлука бр.02-827/5 од 27.07.2012 го-
дина, донесена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие,на седницата, одржана на 27.07.2012 година. 

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

 
 Бр.41-6128/1                      Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година       на Владата на Република 
      Скопје          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2919. 
Врз основа на член 20 став (3) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА СТАТУТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ  

ДЕРИВАТИ  
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и на-
фтени деривати, бр. 01-507/2 од 8.06.2012 година, усво-
ена од Управниот одбор на оваа дирекција. 
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2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
Бр.41-6318/1                       Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година       на Владата на Република 
   Скопје          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2920. 
Врз основа на член 16 став 1 точка 5 од Законот за 

заштита и спасување („Службен весник на Република 
Македонија,, бр.36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010 и 
18/2011),Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  11.9.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА 
ВЕЖБА „ГРУЗИЈА 2012" ВО РЕПУБЛИКА ГРУЗИЈА 

 
1.Co оваа одлука се испраќаат републичките сили 

за заштита и спасување за учество на меѓународната 
вежба „ГРУЗИЈА 2012" (во натамошниот текст: вежба-
та) во организација на НАТО Алијансата, која ќе се 
одржи во периодот 22 - 28 септември 2012 година, во 
Република Грузија. 

2.На вежбата ќе учествуваат вкупно 14 припадници 
и тоа: 

- тим лидер, заменик тим лидер, офицер за врски и по-
мошник за логистичка поддршка - четири припадници; 

- тим за прва медицинска помош со пет припадници; 
- тим за спасување од високи објекти со пет припад-

ници. 
3. Финансиските трошоци за превозот, сместување-

то, исхраната и трошоците на име на дневници за дено-
вите поминати во патување на учесниците на вежбата 
паѓаат на товар на организаторот. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбата ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасу-
вање на Република Македонија. 

5. По завршувањето на активностите од вежбата, 
Дирекцијата за заштита и спасување поднесува изве-
штај до Владата на Република Македонија. 

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

Бр.41-6356/1                       Заменик на претседателот 
11 септември 2012 година       на Владата на Република 

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

__________ 
2921. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07, 18/11 и 148/11) и член 25 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за земјоделското 
земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/12), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11.9.2012 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕ-
НА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 
СЕЛО ЗЛЕОВО, ЗА ИЗГРАДБА НА “ОСНОВНО 
УЧИЛИШТЕ“ КО ЗЛЕОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА  

РАДОВИШ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на општина Ра-

довиш за  трајна пренамена на  земјоделско  во  гра-
дежно земјиште, за одобрување на Урбанистички план 
за село Злеово, за изградба на “Основно училиште“ КО 
Злеово-вон г.р. општина Радовиш. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-
дикации:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Бр. 41-6376/1                      Заменик на претседателот 
11 септември 2012 година       на Владата на Република 

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

__________ 
2922. 

Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на  Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ 
СТОМАТОЛОШКИ ЦЕНТАР СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН- 

СКОПЈЕ  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-
стерство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари:  маса за имплатанти 1, во вредност 
од 12.000,00 денари, хигиенски кутии за чување ин-
струменти  2, во вредност од  19.926,00 денари,  сет за-
барски брусеви 1, во вредност од 12.000,00 денари, сто-
матолошки чекан 1, во вредност од 900,00 денари, за-
барски сврдли 4, во вредност од 4.200,00 денари, студе-
ни облоги 20, во вредност од 2.400,00 денари, физио-
диспанзер 20, во вредност од 9.360,00 денари, гел за 
стерилизирање 3, во вредност од 5.400,00 денари, 
БРФЗ-0-ринг 22, во вредност од 40.600,00 денари, и 
инплатанти во различни димензии 42, во вредност од 
452.000,00 денари. 

 
Член 2 

Движните ствари  од член 1 на оваа одлука се дава-
ат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Универзи-
тетски стоматолошки центар Св. Пантелејмон-Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство,  склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки центар Св. 
Пантелејмон-Скопје, со кој се уредуваат  правата и обвр-
ските за движните ствари  од член 1  на оваа одлука.  

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

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

 
Бр.41-6419/1                       Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година       на Владата на Република 
   Скопје           Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2923. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 11.9.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ПРАВДА – БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА  

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерство за 
правда – Биро за судски вештачења бр.41-2832/4 од 
17.04.2012 година.  

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија.  

Бр. 41-6547/1                      Заменик на претседателот 
11 септември 2012 година       на Владата на Република 

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

__________ 
2924. 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработу-
вањето и осигурување во случај на невработеност  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 
4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 
88/2010, 51/2011, 11/2012 и 80/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 

одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија, бр. 02-671  од 9.07.2012 
година, донесена од Управниот одбор на оваа агенција. 

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

Бр.41-6556/1                       Заменик на претседателот 
11 септември 2012 година       на Владата на Република 

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

__________ 
2925. 

Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Цен-
трален регистар („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 50/01, 49/03, 109/05, 88/08 и 35/11), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
11.9.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА 
НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата за 

изменување и дополнување на Тарифата на Централни-
от регистар на Република Македонија бр.0201-3/14 од 
11.06.2012 година, донесена од Управниот одбор на 
Централниот регистар на Република Македонија. 

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

 
Бр. 41-6584/1                      Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година       на Владата на Република 
     Скопје           Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2926. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање на стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.9.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО- 

ПОПРАВЕН ДОМ, СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Центар 

за управување со кризи му престанува користењето на 
движните ствари, 200 парчиња ќебиња. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Казнено-поправ-
ниот дом, Струга. 

 
Член 3 

Директорот на Центарот за управување со кризи 
склучува договор со директорот на Казнено-поправни-
от дом, Струга, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се да-
ваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
 Бр. 41-6618/1                     Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година       на Владата на Република 
     Скопје           Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2927. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО- 

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА, ИДРИЗОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Центар 

за управување со кризи му престанува користењето на 
движните ствари, 800 парчиња ќебиња.  

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на Казнено-поправ-
ната установа, Идризово.  

Член 3 
Директорот на Центарот за управување со кризи 

склучува договор со директорот на Казнено-поправна-
та установа, Идризово, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлу-
ка, кои се даваат на трајно користење. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.   

Бр. 41-6619/1                      Заменик на претседателот 
11 септември 2012 година       на Владата на Република 

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

__________ 
2928. 

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанс-
твата („Службен весник на Република Македонија” бр. 
85/2003, 95/2005, 103/2008, 1/2012 и 95/2012)), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на  
11.9. 2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО „ЈУЖЕН ВАРДАР“  

– ГЕВГЕЛИЈА  
Член 1 

Во Одлуката за основање на Водостопанство „Ју-
жен Вардар“ Гевгелија („Службен весник на Република 
Македонија” бр.38/10) во член 8 по ставот 1 се додава 
нов став 2 кој гласи: 

„Основни средства на Водостопанство „Јужен Вар-
дар“-Гевгелија се и азбестцементни цевки со следните 
карактеристики:     

 F/mm 
I класа 

број должи-
на/m 

Вкупна дол-
жина/m 

1 800 B 8 5.00 40 
2 800 C 55 5.00 275 
3 700 B 217 5.00 1085 
4 600 B 88 5.00 440 
5 500 B 39 5.00 195 
6 400 B 603 5.00 3015 
7 400 C 654 5.00 3270 
8 300 B 46 5.00 230 
9 300 C 109 5.00 545 
10 250 B 1753 3.20 5610 
11 250 C 112 5.00 560  

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

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

Бр.41-6866/1                       Заменик на претседателот 
11 септември 2012 година       на Владата на Република 

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

__________ 
2929. 

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА  МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се даваат на трајно кори-
стење без надомест движни ствари - азбестцементни 
цевки со следните карактеристики: 

  
 F/mm I 

класа 
број должи-

на/m’ 
Вкупна 
должи-
на/m 

1 800 B 200 5.00 1000 
2 400 Б 200 5.00 1000 

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

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

 
Бр.41-6866/2                       Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година       на Владата на Република 
   Скопје          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2930. 
Врз основа на член 19, став 1, точка 9 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2011, 51/2011 и 
151/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11.9.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 
„ПРЕДИЗВИК 2012“ ВО АП КРИВОЛАК 

 
1. Вежбовната активност “ПРЕДИЗВИК 2012“, ќе 

се одржи во АП Криволак, во периодот од 21.09.2012 
до 28.09.2012 година. Цел на вежбата е спроведување 
обука и изведување на боево граѓање со проектили, те-
оретска обука и обука на симулатори за ракување со 
MANPADS SA 16. 

2. Во рамките на вежбата, се испраќаат 21 моторни 
возила и персонал од 127 лица на Армијата на Репуб-
лика Македонија и околу 100 припадници на вооруже-
ните сили на Република Словенија. 

3. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат сместување и ис-
храна за припадниците на Армијата на Република Ма-
кедонија, транспорт на персонал и воена опрема (опре-
ма, вооружување и опасни материи), гориво за мотор-
ните возила, се на товар на Министерството за одбрана 
на Република Македонија. 

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

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

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

 
Бр.41-6901/1                       Заменик на претседателот 

11 септември 2012 година       на Владата на Република 
    Скопје          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2931. 
Врз основа на член 62 став 6 од Законот за еле-

ктронските комуникации („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 83/10, 
13/12 и 59/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.9.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ ИЗ-
НОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИОФРЕ-
КВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕ-
СТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕДНО ОДОБРЕНИЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО ОП-
СЕГОТ 790-862 MHZ (ДИГИТАЛНА ДИВИДЕНДА) 

 
Член 1 

Се дава согласност на почетниот износ на пазарната 
вредност на радиофреквенциите, како еднократен на-
доместок за доделување на 1 (едно) одобрение за кори-
стење на радиофреквенцискиот опсег 811-821 МНz во 
пар со 852-862 МНz на целата територија на Република 
Македонија, а што е утврден од страна на Агенцијата 
за електронски комуникации. 
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Член 2 
Почетниот износ на пазарната вредност на радио-

фреквенциите, како еднократен надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции од 
член 1 на оваа одлука изнесува 15.000.000,00 (петнае-
сет милиони) евра, во денарска противвредност по 
средниот курс на Народна банка на Република Македо-
нија на денот на уплатата. 

 
Член 3 

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

 
Бр.41-7150/1                     Претседател на  Владата 

18 септември 2012 година  на Република Македонија, 
   Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2932. 

Врз основа на член 96 став 1 од Законот за шумите 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 64/09, 
24/11 и 53/11),  Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕ - 
НА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I 

1. Во Програмата за проширена репродукција на 
шумите за 2012 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр.12/12), во делот II, во табелата, во точ-
ка 1 износот „35.000.000,00“ се заменува со износот 
„10.000.000,00“ и во вкупно износот „86.000.000,00“ се 
заменува со износот „12.100.000,00“. 

2. Во делот III во воведната реченица износот 
„86.000.000,00“ се заменува со износот „12.100.000,00“. 

 
Табелата се менува и гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Точката 1 се менува и гласи: „Пошумување на го-

лини и ерозивни земјишта со садници од точка 1 ќе се 
врши на локации кои се поголеми од 0,50 ха“.  

Точката 3  се брише.  
Точките 4 и 5 стануваат точки 3 и 4. 
Точките 6 и 7 се бришат. 
Точките 8 и 9 стануваат точки 5 и 6. 
3. Во делот IV, во ставот 1, по бројот „2“ запирката 

и бројот „3“ се бришат, а бројот „5“ се заменува со бро-
јот „4“. 

Во ставот 2 бројот „4“ се заменува со бројот „3“. 
Ставот 3 се брише. 
Во ставот 4 кој станува став 3 бројот „8“ се замену-

ва со бројот „5“. 
Во ставот 5 којстанува став 4 бројот „9“ се заменува 

со бројот „6“. 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 41-6364/1                      Заменик на претседателот 
11 септември 2012 година       на Владата на Република 

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

__________ 
2933. 

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Влада-
та на Република Македонија (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 88/08, 10/10 и 51/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.9.2012 година,  донесе   

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВО-
ТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА 
НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 

2012 ГОДИНА  
Член 1 

Во Програмата  за развој на претприемништвото, 
конкурентноста и иновативноста на малите и средните 
претпријатија во 2012 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 12/12 ) во член 1 зборовите  
„10.890.000 (десет милиони осумстотини и деведесет 
илјади) денари“ се заменуваат со зборовите „9.390.000  
(девет милиони триста и деведесет илјади ) денари“, а 
по бројот “425“ се додава бројот “426 “ .  

Член 2 
Во член 2, во точка 1 зборовите: „3.000.000 денари“ 

се заменуваат со зборовите: „1.500.000 денари“. 
Точка 4 се брише. 
Во точка 5, која станува точка 4, зборовите: „560.000 де-

нари“ се заменуваат со зборовите: „1.310.000 денари“. 
Точките 6, 7, 8 и 9 стануваат точки 5, 6, 7 и 8.  

Член 3 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр.41-6938/1                       Заменик на претседателот 
11 септември 2012 година       на Владата на Република 

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

__________ 
2934. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 14.9.2012 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДДРШКА  НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ  

ЗА 2012 ГОДИНА  
I 

(1) Во Програмата за финансиска поддршка на ру-
ралниот развој за 2012 година (“Службен  весник на 
Република Македонија” бр. 34/12, 46/12 и 82/12) во дел 
I став (2) износот: „475.738.000,00“ се заменува со из-
носот: „536.938.000”. 

Во табелата во точката 1. износот:  „320,738,000“ се 
заменува со износот: „362,528,000“, во точката 1.4. из-
носот: „194,810,000“ се заменува со износот: 
„240,600,000“ и во точката 1.8. износот: 5,600,000“  се 
заменува со износот: „1,600,000“. 

Во точката 2. износот: „24,000,000“ се заменува со 
износот: „9,500,000“, а во точката 2.2. износот: 
„20,500,000“ се заменува со износот: „6,000,000“. 

Во точката 3. износот: „131,000,000“ се заменува со 
износот: „164,910,000“, а точката 3.2. се брише. 
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Вкупниот износ: „475,738,000“ се заменува со изно-
сот: „536,938.000“. 

(2) Во ставот (3) износот „112.200.000,00“ се заме-
нува со износот „51.000.000,00“. 

Во табелата во точката 1. износот: „64,000,000“ се 
заменува со износот: „4,000,000“. 

Точката 1.1. се брише и точката 1.2. станува точка 
1.1.. 

Точката 2.5. се брише, а точките 2.6., 2.7., 2.8. и 2.9. 
стануваат точки 2.5., 2.6., 2.7. и 2.8.. 

Вкупниот износ: „475,738,000“ се заменува со изно-
сот: „536,938.000“. 

 
II 

(1) Во дел V став (1) износот: „194.810.000,00“ се 
заменува со износот: „240,600,000“. 

(2) Во ставот (3) износот: „23.000.000,00“ се заме-
нува со износот „68,790,000“, а табелата се менува и 
гласи: 
Под-сектор Износ 
Лозарство 23,700,000 
Овоштарство 22,090,000 
Житни култури 15,000,000 
Индустриски култури (вклучително  
и производство на компир) 8,000,000 
Вкупно 68,790,000 

 
III 

(1) Во дел IX став (1) износот: „5.600.000,00 “ се за-
менува со износот: „1.600.000,00“. 

(2) Ставовите (3), (4), (5) и (6) се бришат. 
 

IV 
(1) Во делот XI став (1) износот: „20.500.000“ се за-

менува со износот: „9,500,000“. 
(2) Во ставот (3) износот: „18,500,000“ се заменува 

со износот: „4,000,000“. 
 

V 
(1) Во дел XIII став (2) износот: „125.000.000,00“ се 

заменува со износот: „164,910,000“. 
(2) Во став (3) износот: „7.000.000,00“ се заменува 

со износот: „46,910,000“. 
 

VI 
Делот XIV се брише. 
 

VII 
(1) Во дел XV ставовите (1), (2) и (3) се бришат. 
 (2) Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) 

стануваат ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8). 
 

VIII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.41-6984/1                     Претседател на  Владата 

14 септември 2012 година   на Република Македонија, 
    Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
2935. 

Врз основа на член 194 став 3 од Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 
148/11 и 55/12), министерот за одбрана, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКУПНИНА НА 
СТАН НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО АРМИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА КОИ НЕ ИМ Е 
ОБЕЗБЕДЕНО КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕН СТАН 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува висината на надоме-
стокот на трошоци за закупнина на стан на вработени-
те во Армијата на Република Македонија, на кои не им 
е обезбедено користење на службен стан. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот на трошоците за закуп-
нина на стан на вработените во Армијата, на кои не им 
е обезбедено користење на службен стан, се определу-
ва според местото на вршењето на службата-гарнизо-
нот во кој се наоѓа станот и според бројот на членовите 
на семејното домаќинство на вработените. 

 
Член 3 

Висината на надоместокот на трошоците за закуп-
нината, во гарнизоните Скопје и Петровец, е во износ 
на висината на  трошоците за одвоен живот. 

Висината на надоместокот за трошоците за закуп-
нината во другите гарнизони на Армијата на Република 
Македонија, е во износ од 80% од износот на висината 
на трошоците за одвоен живот. 

 
Член 4 

Според бројот на членовите на потесното семејство 
со кои живеат во заедничко домаќинство, висината на 
надоместоците од член 3 од овој правилник, изнесува и 
тоа за: 

- самец....................................................................70%, 
- семејно домаќинство од два члена...................80%, 
- семејно домаќинство од три члена...................90%, 
- семејно домаќинство од четири или повеќе   
членови.................................................................100%. 
 

Член 5 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за утврдување на 
критериумите, мерилата и постапката за доделување 
службени станови на воени старешини и цивилни лица 
на служба во Армијата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.76/04, 
87/04 и 19/05). 

 
Член 6 

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

 
Бр. 01-4596/1 

4 септември 2012 година          Министер за одбрана, 
   Скопје                             д-р Фатмир Бесими, с.р. 

__________ 
2936. 

Врз основа на член 192 став 6 од Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 
148/11 и 55/12), министерот за одбрана, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА 
ЗАКУПНИНА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕН  
СТАН ЗА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ 
НА СЛУЖБАТА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на оства-

рување на право на закупнина за користење на службен  
стан на воениот и цивилниот персонал на служба во 
Армијата на Република Македонија. 

 
Член 2 

На воениот и цивилен персонал на кого му е доде-
лен службен стан под закуп од службените станови во 
сопственост на Република Македонија, му се надоме-
стуваат трошоците за закупнина за стан. 

Заради остварување на правото од став 1 на овој 
член се доставува писмено барање до Комисијата за 
станбени прашања при Владата на Република Македо-
нија.  

Кон барањето од став 2 на овој член се доставуваат 
следните документи: 

- доказ за доделен службен стан на користење, 
- договор за закуп, заверен пред нотар и 
- изјава за семејна состојба, заверена на нотар. 
 

Член 3 
Правото на закупнина за користење на службен 

стан се остварува од денот на склучувањето на договор 
за закуп. 

 
Член 4 

Воениот и цивилниот персонал кој е преместен во 
друго место на вршење на служба од местото во кое го 
користи службениот стан, преку Министерство за од-
брана писмено ја известува Комисијата од член 2 од 
овој правилник, заради остварување на повторно право 
на  закупнина за користење на службен стан. 

 
Член 5 

Воениот и цивилниот персонал кој поднел барање 
за остварување на правото на закупнина за користење 
на службен стан, односно го остварил ова право, се 
стекне со стан во лична сопственост во местото на вр-
шење на службата,  или член од неговото семејство се 
стекне со стан во лична сопственост во местото на вр-
шење на службата, писмено ја известува Комисијата од 
член 2 од овој правилник, за променетата станбена со-
стојба. 

Во случајот од став 1 на овој член, воениот и ци-
вилниот персонал го губи правото на закупнина за ко-
ристење на службен стан. 

 
Член 6 

Со денот на влегување во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за определување на 
висината на надоместокот на трошоците за закупнина 
на стан („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.4/04 и 19/05). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 01-4599/1 

4 септември 2012 година          Министер за одбрана, 
   Скопје                             д-р Фатмир Бесими, с.р. 

__________ 
2937. 

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 
148/11 и 55/12), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
И НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА 
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛ-
НИОТ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот и начинот за издавање и одземање 
на легитимацијата на воениот и цивилниот персонал на 
служба во Армијата на Република Македонија. 

 
Член 2 

Образецот на легитимацијата се печати на картон 
во светло зелена боја со димензии 6х9 см и е сместен 
во проѕирна заштитна облога. 

Предната страна на образецот на легитимацијата 
содржи: на горниот средишен дел е отпечатен грбот на 
Република Македонија, под него текстот „РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРА-
НА“, „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“; на 
левата страна има место за фотографија со димензии 
2,5х3 см под кое е отпечатен регистарскиот број на ле-
гитимацијата; на десната страна е отпечатен симболот 
на Армијата на Република Македонија со дијаметар 3,5 
см, а преку него е отпечатен текстот „ЛЕГИТИМАЦИ-
ЈА“ и има место за впишување на податоци за името и 
презимето, чинот/звањето и Воената пошта на имате-
лот на легитимацијата. 

Задната страна на образецот на легитимацијата со-
држи: отпечатен симбол на Армијата на Република Ма-
кедонија со дијаметар 5 см; ЕМБГ, податоци за реги-
старскиот број на личната карта, датумот на издавање-
то, потпис на овластено лице и место за печат, а под 
него е отпечатен текстот: „рок на важење 5 години;- 
Оваа легитимација е исправа со која се докажува стату-
сот на припадникот на воениот/цивилниот персонал;-
Имателот на легитимацијата е обврзан во вршењето на 
службата да ја носи легитимацијата и да ја покаже по 
барање на овластено лице;-Во случај на промена на по-
датоците од легитимацијата или губење на истата има-
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телот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена 
тоа да го пријави во Министерството за одбрана;-не е 
дозволено давање на легитимацијата на друго лице на 
послуга“. 

На фотографијата, припадникот на воениот персо-
нал како имател на легитимацијата е во униформа на 
Армијата на Република Македонија. 

Фотографијата на имателот и потписот на овласте-
ното лице кое ја издало легитимацијата се заверуваат 
со печат на Министерството за одбрана. 

Образецот на легитимацијата е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

Легитимацијата се обновува на секои пет години, а 
по истекот на важноста се издава нова легитимација. 

Во случај на престанок на работниот однос, или гу-
бење на статусот на воен, односно цивилен персонал, 
легитимацијата се враќа. 

 
Член 4 

Во случај на губење на легитимацијата имателот ја 
огласува за неважечка на сопствен трошок и за  тоа го 
известува Министерството за одбрана. 

Во случај од став 1 на овој член на имателот на ле-
гитимацијата му се издава нова легитимација. 

 
Член 5 

Легитимацијата се заменува со нова кога поради 
дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива, 
кога имателот на легитимацијата ќе ги измени личните 
податоци, или во случај на промена на чинот, звањето 
или Воената пошта. 

 
Член 6 

Легитимацијата што се враќа или заменува, се по-
ништува. 

 
Член 7 

Издадените легитимации се евидентираат во Мини-
стерството за одбрана. 

Редниот број од евиденцијата под која е извршен 
упис на податоците се впишува во легитимацијата како 
регистерски број. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за образецот на вое-
ната легитимација („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 16/03). 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 01-4600/1 

4 септември 2012 година          Министер за одбрана, 
   Скопје                             д-р Фатмир Бесими, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2938. 

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10,17/11 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИ-
РАЊЕ НА КАРАНТИНСКИТЕ СТАНИЦИ ЗА УВЕЗЕНИТЕ РАСТЕНИЈА БР. 34 

 
Член 1 

Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за проектирање и 
функционирање на карантински станици за увезените растенија бр. 34. 

 
Член 2 

Во постапката за проектирање и функционирање на карантински станици за увезените растенија, може 
да се примени меѓународниот стандард за проектирање и функционирање на карантински станици за увезе-
ните растенија бр. 34 кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа наредба . 

 
Член 3 

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 17- 472/6                                   Министер за земјоделство, 
август 2012 година                             шумарство и водостопанство, 

   Скопје                                              Љупчо Димовски, с.р. 
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2939. 

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10,17/11 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство, донесе 

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА ФИТОСАНИТАРНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЗАШ-

ТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И ПРИМЕНА НА ФИТОСАНИТАРНИ МЕРКИ ВО МЕЃУНАРОДНАТА  

ТРГОВИЈА БР. 1 

 

Член 1 

Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за фитосанитарни 

принципи за заштита на растенијата и примена на фитосанитарни мерки во меѓународната трговија бр.1. 

 

Член 2 

Во постапката за спроведување на фитосанитарни принципи за заштита на растенијата и примена на фито-

санитарни мерки во меѓународната трговија, може да се примени меѓународниот стандард за фитосанитарни 

принципи за заштита на растенијата и примената на фитосанитарни мерки во меѓународната трговија бр.1 кој е 

даден во Прилог и е составен дел на оваа наредба. 

 

Член 3 

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

     Бр. 17- 490/6                                       Министер за земјоделство, 

август 2012 година                            шумарство и водостопанство, 

   Скопје                                                      Љупчо Димовски, с.р. 

    
 
 



 Стр. 32 - Бр. 116                                                                                19 септември 2012 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 септември  2012  Бр. 116 - Стр. 33 
 
 

 
 



 Стр. 34 - Бр. 116                                                                                19 септември 2012 
 
 
 

 



19 септември  2012  Бр. 116 - Стр. 35 
 
 
 

 



 Стр. 36 - Бр. 116                                                                                19 септември 2012 
 
 
 



19 септември  2012  Бр. 116 - Стр. 37 
 
 
 

 



 Стр. 38 - Бр. 116                                                                                19 септември 2012 
 
 
 



19 септември  2012  Бр. 116 - Стр. 39 
 
 
 

  
 



 Стр. 40 - Бр. 116                                                                                19 септември 2012 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 
2940. 

Врз основа на член  56  од Законот за социјалната заштита (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на  остварување  и користење на правото на социјална парична помош,  
(„Службен весник на Република Македонија″ бр. 146/09, 59/11, 123/11, 139/11, 35/12 и 62/12),  во член 4 став 
1 по точката 14 се додава нова точка 15 која гласи:  

„15. Договор за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање. “ 
По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:  
„На корисниците на социјална парична помош плодоуживатели на земјоделско земјиште во државна сопс-

твеност, по извршената регистрација како индивидуални земјоделци на кои земјоделието им е основна деј-
ност, им престанува правото на користење на социјална парична помош. “ 

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.  
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 
 
Бр. 10-1641/10                                               Министер за труд 

10 септември 2012 година                            и социјална политика, 
           Скопје                                              Спиро Ристовски, с.р. 
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