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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1543. 
Врз основа на член 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 ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ 
КАЈ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ЗА РЕА-
ЛИЗАЦИЈА НА ВТОРАТА ФАЗА ОД ПРОГРАМАТА 
ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА УПРАВУВАЊЕТО И 
МОДЕРНИЗАЦИЈА НА БИОМЕДИЦИНСКАТА 
ТЕХНОЛОГИЈА ВО ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР 
 

 
Се прогласува Законот за задолжување на Републи-

ка Македонија со заем кај Владата на Република Ита-
лија за реализација на втората фаза од Програмата за 
рационализација на управувањето и модернизација на 
биомедицинската технологија во здравствениот сектор,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 декември 2005 година. 
 
Бр. 07-4661/1                              Претседател 

15 декември 2005 година      на Република Македонија, 
    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
ИТАЛИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРАТА ФА-
ЗА ОД ПРОГРАМАТА ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
НА УПРАВУВАЊЕТО И МОДЕРНИЗАЦИЈАТА 
НА БИОМЕДИЦИНСКАТА ТЕХНОЛОГИЈА ВО  

ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува со заем во из-

нос од 2.582.285 евра кај Владата на Република Италија 
за реализација на втората фаза од Програмата за рацио-
нализација на управувањето и модернизацијата на био-
медицинската технологија во здравствениот сектор. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користењето на средствата 
од членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за 
доделување на заем кој ќе биде склучен меѓу Владата 
на Република Македонија и Владата на Република Ита-
лија и со Финансиски договор кој ќе биде склучен меѓу 
Министерството за финансии на  Република Македони-
ја и Банката Artigiansassa S.p.a. - Италија. 
Во име на Владата на Република Македонија Дого-

ворот за доделување на заем ќе го склучи министерот 
за финансии. 

 
Член 3 

Во име на Владата на Република Италија финанси-
ските активности поврзани со заемот ќе ги извршува 
Банката Artigiansassa S.p.a. 

 
Член 4 

Република Македонија заемот ќе го користи под 
следниве услови: 

- камата  0,00 %;   
- период на отплата 39 години и 
- грејс период вклучен во периодот на отплата 19 

години. 

Доколку од која било причина обврската по главни-
на не е платена во предвидените рокови за сервисира-
ње на обврските, Република Македонија ќе биде долж-
на да плати казнена камата  во висина од 2,6%. Висина-
та на казнената камата ќе биде периодично усогласува-
на со Референтната комерцијална каматна стапка обја-
вувана на месечна основа од страна на Организацијата 
за економска соработка и развој - ОЕЦД. 
Заемодавателот преку Банката Artigiansassa S.p.a. 

нема да пресметува казнена камата за првите 35 дена 
по денот на пристигнувањето на обврската. По измину-
вање на 35 дена од денот на пристигнувањето на обвр-
ската ќе се пресметува казнена камата до денот на сер-
висирање на кредитната обврска. 

 
Член 5 

Корисник на средствата од заемот како и импле-
ментатор на Проектот  е  Министерството за здравство.  
Сите финансиски обврски од Финансискиот дого-

вор ќе ги извршува Министерството за здравство со 
средства предвидени во буџетот за тековната година 
или со користење на средства од буџетот на Фондот за 
здравствено осигурување на Република Македонија, во 
рокови и услови утврдени во Финансискиот договор. 

 
 

Член 6 
Република Македонија заемот од членот 1 на овој 

закон ќе го отплаќа со средства предвидени во буџетот 
на Министерството за здравство. 

 
Член 7 

Доколку Министерството за здравство не ги серви-
сира навремено обврските по основ на главнина во ро-
ковите утврдени со Финансискиот договор, Мини-
стерството за финансии има право да не одобри кори-
стење на средства предвидени во Буџетот на Република 
Македонија за Министерството за здравство и да извр-
ши пренамена на планираните буџетски средства за те-
ковната година до износот кој Република Македонија 
во тековната година го должи кон Владата на Републи-
ка Италија. 

 
Член 8 

Министерството за финансии, Министерството 
за здравство и Фондот за здравствено осигурување 
на Република Македонија ќе склучат договор со кој 
ќе се регулираат меѓусебните права и обврски за 
реализација на втората фаза од Програмата за раци-
онализација на управувањето и модернизацијата на 
биомедицинската технологија во здравствениот се-
ктор. 

 
Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NGARKIM ME BORXH TË REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË ME HUA NË QEVERINË E REPU-
BLIKËS SË ITALISË PËR REALIZIMIN E FAZËS 
SË DYTË NGA PROGRAMI PËR RACIONALIZIM 
TË ADMINISTRIMIT DHE MODERNIZIMIT TË 
TEKNOLOGJISË BIOMJEKËSORE NË SEKTORIN  

E SHËNDETËSISË 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë ngarkohet me hua në shumë 

prej 2.582.285 еuro në Qeverinë e Republikës së Italisë për 
realizimin e fazës së dytë të Programit për racionalizim të 
administrimit dhe modernizimit të teknologjisë 
biomjekësore në sektorin e shëndetësisë 
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Neni 2 
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të mjeteve nga neni 

1 i këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshjen për ndarjen e 
huas е cila do lidhet ndërmjet Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë dhe me 
Marrëveshje financiare që do të lidhet ndërmjet Ministrisë 
së Financave të Republikës së Maqedonisë dhe bankës 
Artigiansassa S.p.a-Itali. 

Në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 
Marrëveshjen  për ndarjen e huas do ta lidhë ministri i 
Financave. 

 
Neni 3 

Në emër të Qeverisë së Republikës së Italisë, aktivitetet 
financiare të lidhura me huan do t'i kryejë Banka 
Artigiansassa S.p.a. 

 
Neni 4 

 
Republika e Maqedonisë huan do ta shfrytëzojë nën 

këto kushte: 
- Kamatë:  0,00 %;   
- Periudha e pagesës 39 vjet dhe 
- Grejs periudhë të kyçur në periudhën e  pagesës 19 vjet; 
Nëse prej çfarëdo lloj shkaku obligimi sipas kryegjësë nuk 

paguhet në afatet e parapara për servisimin e detyrimeve, 
Republika e Maqedonisë do të jetë e obliguar të paguajë kamatë 
ndëshkuese në lartësi prej 2,6%. Lartësia e kamatës ndëshkuese 
do të  harmonizohet periodikisht me shkallën komerciale referente 
të kamatës të shpallur në bazën mujore nga ana e Organizatës për 
Bashkëpunim ekonomik dhe Zhvillim -OECD. 

Huadhënësi, përmes Bankës Artigiansassa S.p.a. nuk 
do të përllogaritë kamatë ndëshkuese për 35 ditët e para 
pas ditës së arritjes së detyrimit. Pas kalimit të 35 ditëve 
nga dita e arritjes së detyrimit, do të përllogaritet kamata 
ndëshkuese deri në ditën e servisimit të obligimit kreditor. 

 
Neni 5 

Shfrytëzuesi i mjeteve të huas si dhe implementues i 
Projektit është Ministria e Shëndetësisë.  

Të gjitha obligimet financiare nga  Marrëveshja 
financiare do t'i kryejë Ministria e Shëndetësisë me mjetet 
e parapara në buxhet për vitin rrjedhës apo me shfrytëzimin 
e mjeteve nga buxheti i Fondit për sigurim shëndetësor i 
Republikës së Maqedonisë, në afatet dhe kushtet e 
përcaktuara në Marrëveshjen financiare. 

 
Neni 6 

Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 i këtij ligji 
do ta paguajë me mjetet e parapara në buxhetin e 
Ministrisë së Shëndetësisë. 

 
Neni 7 

Në rast se Ministria e Shëndetësisë nuk i servison me 
kohë obligimet në bazë të kryegjësë në afatet e përcaktuara 
me Marrëveshjen financiare, Ministria e Financave ka të 
drejtë që të mos miratojë shfrytëzimin e mjeteve të 
parapara në buxhetin e Republikës së Maqedonisë për 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe të bëjë ridedikim të mjeteve 
të planifikuara buxhetore për vitin rrjedhës deri në shumën 
të cilën Republika e Maqedonisë në vitin rrjedhës ia ka 
borxh Qeverisë së Republikës së Italisë. 

 
Neni 8 

Ministria e Financave, Ministria e Shëndetësisë dhe 
Fondi për Sigurim Shëndetësor i Republikës së 
Maqedonisë do të lidhin marrëveshje me të cilën do të 
rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjella për 
realizimin e fazës së dytë të Programit për racionalizim të 
administrimit dhe modernizimit të teknologjisë 
biomjekësore në sektorin e shëndetësisë. 

 
Neni 9 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 

1544. 
Врз основа на член 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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖ-
БА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 декември 2005 година. 
 
Бр. 07-4663/1                               Претседател 

15 декември 2005 година      на Република Македонија, 
    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за служба во Армијата на Република 

Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� број 62/2002, 98/2002, 25/2003 и 71/2003), во чле-
нот 10 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

 �По исклучок од ставот 1 на овој член, при извр-
шување на определени задачи за потребите  на служба-
та, воено лице  може да носи и цивилна облека.� 
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.  
 

Член 2 
Во членот 14 став 1 зборовите: �државна, воена, 

службена и деловна тајна� се заменуваат со зборовите: 
�класифицирана информација�. 
Во ставот 2 зборот �тајна� се заменува со зборови-

те: �класифицирана информација�.   
 

Член 3 
Во членот 22 став 1 по зборот �претходно� се дода-

ва зборот �писмено�. 
   

Член 4 
Во членот 49 став 2 зборот �доверливи� се заменува 

со зборовите: �класифицирани информации�. 
 

Член 5 
Во членот 58 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
 �По исклучок од ставот 1 на овој член, офицер мо-

же да се унапреди во непосредно повисок чин една го-
дина порано од времето пропишано во ставот 1 на овој 
член, доколку два пати последователно е оценет со сте-
пенот �особено се истакнува� по сите критериуми од 
членот 52 на овој закон.� 

 
Член 6 

Во членот 62 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
 �По исклучок од ставот 1 на овој член, подофицер 

може да се унапреди во непосредно повисок чин една 
година порано од времето пропишано во ставот 1 на 
овој член, доколку два пати последователно е оценет 
со степенот �особено се истакнува� по сите критериу-
ми од членот 52 на овој закон.� 
Ставот 2 станува став 3.  
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Член 7 
Во членот 63 став 5 зборовите: �не ја одобрат� се 

заменуваат со зборовите: �утврдат неправилности во�. 
 

Член 8 
Членот 87 се менува и гласи: 
�Наредба за поставување, унапредување, разрешу-

вање, преместување, упатување, застапување и други 
односи во службата донесуваат: 

- министерот за одбрана или од него овластено ли-
це, за офицерите со чин полковник и за воените старе-
шини поставени на должност во Министерството за од-
брана, воените претставништва и другите мисии и тела 
во странство; 

- началникот на генералштабот на Армијата, за 
офицерите со чин  мајор и потполковник и за  сите вое-
ни старешини заклучно со чин потполковник и профе-
сионалните војници поставени на должност во Гене-
ралштабот на Армијата;  

- командантот на Здружената оперативна команда 
(во натамошниот текст: ЗОК) за воените старешини до 
чин капетан и професионалните војници поставени на 
должност во ЗОК и 

- командантот на потчинетата команда - единица, за 
професионалните војници поставени на должност во 
потчинетата команда-единица. 
Наредба за преместување  за сите воени лица до 

чин потполковник од една во друга потчинета команда 
донесува началникот на Генералштабот на Армијата.� 

 
Член 9 

По членот 87 се додава нов член 87-а, кој гласи: 
 

�Член 87-а 
Против наредбите од членот 87 на овој закон, во 

рок од осум дена, може да се изјави приговор, и тоа: 
- против наредбите донесени од министерот за од-

брана или од него овластено лице, до второстепената 
комисија од членот 34 став 3 на овој закон; 

- против наредбите донесени од началникот на Ге-
нералштабот на Армијата, до министерот за одбрана и 

- против наредбите донесени од командантот на 
ЗОК и командантот на потчинетата команда-единица, 
до началникот на Генералштабот на Армијата. 
Приговорот изјавен против наредбите за поставува-

ње, преместување, упатување, застапување и разрешу-
вање не ја задржува наредбата од извршување.� 

 
Член 10 

Членот 118 се менува и гласи:  
�За материјалната одговорност на военото лице и за 

обврската за надомест на штета или за запирање на по-
стапката со решение одлучува командант на баталјон, 
нему рамен или повисок воен старешина за кој со фор-
мацијата е предвиден чин потполковник или повисок 
чин. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, за материјал-

ната одговорност на воено лице,  за обврската за надо-
мест на штета или за запирање на постапката, со реше-
ние одлучуваат: 

- министерот за одбрана или од него овластено ли-
це- за воено лице поставено на должност во Мини-
стерството за одбрана, други органи на државната 
власт, трговски друштва, јавни претпријатија, установи 
и служби;  

- надлежниот воен старешина  од новата единица-
установа во која лицето е поставено - за штета причи-
нета во претходната единица-установа, за која ќе се 
дознае по заминувањето на военото лице во друга еди-
ница, односно установа и 

- надлежниот воен старешина  од единицата, однос-
но установа во која лицето врши должност - за штета 
причинета во повеќе единици, односно установи. 

Против решението од ставовите 1 и 2 на овој член,  
военото лице има право на приговор до непосредно 
претпоставениот воен старешина на старешината кој го 
донел решението, односно до министерот за одбрана 
доколку решението го донел началникот на Генерал-
штабот на Армијата или до второстепената комисија од 
членот 34 став 3 на овој закон доколку решението го 
донел министерот за одбрана или од него овластено 
лице, во рок од осум дена од приемот на решението.� 

 
Член 11 

По членот 118 се додава нов член 118-а, кој гласи: 
 

�Член 118-а 
Во постапката за утврдување на материјалната од-

говорност на военото лице, министерот за одбрана, од-
носно воените старешини од членот 118 на овој закон 
формираат комисија за утврдување  на  материјалната 
одговорност. 
Комисијата од ставот 1 на овој член утврдува по-

стоење на материјалната штета, нејзината висина, 
околностите под кои настанала, кој ја предизвикал 
штетата и кој треба да ја надомести или  утврдува дека 
се исполнети условите за запирање на постапката и да-
ва предлог до надлежниот  старешина кој одлучува за 
штетата. 
Постапката за  утврдување на материјалната одго-

ворност се запира во следниве случаи: 
- кога ќе се утврди дека нема штета или одговор-

ност на пријавеното лице за причинетата штета; 
- кога во текот на постапката лицето ќе ја признае 

одговорноста и ќе ја надомести причинетата штета; 
- кога по преземањето на сите мерки да се пронајде 

сторителот на штетата, истиот ќе остане непознат или 
- поради смрт на сторителот на штетата.� 

 
Член 12 

Во членот 121 став 2 точка 4 зборовите: �државна, 
деловна, службена или воена тајна� се заменуваат со 
зборовите: �класифицирана информација�,, а зборовите 
�тајните податоци� се заменуваат со зборовите: �класи-
фицираните информации�. 
Во точката 6 по зборот �известување� се додава за-

пирка и зборовите: �поднесување невистинити подато-
ци и исправи�. 
Во точката 16 зборовите: �или хомосексуализам� се 

бришат. 
 

Член 13 
Во членот 122 во воведната реченица зборовите: �му е 

изречена� се заменуваат со зборовите: �е осуден со�. 
 Точката 1 се брише. 
 Точките 2, 3 и 4 стануваат точки 1, 2 и 3. 
 

Член 14 
Во членот 132 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
 �Ако воената дисциплинска комисија утврди дека 

професионалниот војник, подофицер или офицер не е 
дисциплински одговорен или не се исполнети условите 
за изрекување на дисциплинска мерка од ставот 1 на 
овој член,  му предлага на началникот на Генералшта-
бот на Армијата, односно на министерот за одбрана да 
го отфрли предлогот, да ја запре постапката или да го 
врати предметот на воениот старешина надлежен за 
изрекување на поблага дисциплинска мерка.� 

 
Член 15 

Во членот 135 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

 �Со решение се  одлучува и за отфрлање на  пред-
логот, односно за запирање на  постапката.� 
Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: �дневен 

извештај� се заменуваат со зборовите: �дневна запо-
вед�. 
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Член 16 
Во членот 136 став 1 зборовите: �дневен извештај� 

се заменуваат со зборовите: �дневна заповед�. 
 

Член 17 
Во членот 140 став 3 точката на крајот на реченица-

та се заменува со запирка и се додаваат зборовите: �а 
за воените старешини поставени на должност во Мини-
стерството за одбрана, други органи на државната 
власт, трговски друштва, јавни претпријатија, установи 
и служби, решение донесува министерот за одбрана 
или од него овластено лице�. 
Во ставот 4 точката на крајот на реченицата се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите: �а против 
решението донесено од страна на министерот за одбра-
на или од него овластено лице, приговор може да се из-
јави до второстепената комисија од членот 34 став 3 на 
овој закон�. 

 
Член 18 

Во членот 161 став 1 алинеја 2 бројот �15� се заме-
нува со бројот �14�, а во алинејата 3 бројот �60� се за-
менува со бројот �21�. 

 
Член 19 

Членот 163 се менува и гласи: 
 �Надоместокот на плата  за време на отсуство од 

работа заради преквалификација и доквалификација 
или стручно оспособување и усовршување на кое про-
фесионален војник и воен старешина е упатен за потреби-
те на службата е во висина на основната плата и додато-
ците на платата  кои ги примал пред упатувањето на пре-
квалификација и доквалификација, односно пред замину-
вање на стручното оспособување и усовршување.� 

  
Член 20 

Во членот 164 став 1 алинејата 4 се менува и гласи: 
 �- парична помош во случај на смрт на член на по-

тесното семејство (родител, брачен другар, деца роде-
ни во брак или вон брак, пасиноци, посвоени деца и де-
ца земени на издржување), ако живеел во заедница;�. 

 
Член 21 

Во членот 179 став 1 зборот �испратнина� се заме-
нува со зборот �отпремнина�. 

 
Член 22 

Во членот 184 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Воен старешина кој прима надоместок на трошоци 

за закупнина на стан го губи правото на надоместокот 
доколку не се пријави на објавен оглас за доделување 
на користење службен стан во местото на вршење на 
службата, освен кога од оправдани причини (боледува-
ње, службено или друго оправдано отсуство од земјата 
во време на траење на огласот) не бил во можност да се 
пријави на објавениот оглас.� 
Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: �не се 

определи да користи� се заменуваат со зборовите: �не 
му се обезбедат услови за користење.� 
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
 

Член 23 
Во членот 193 став 2 зборот �капетан� се заменува 

со зборот �потполковник�, а зборовите: �мајор до� се 
бри ат. ш

 
Член 24 

По членот 195 се додава нов член 195-а, кој гласи: 
 

�Член 195-а 
За утврдување на здравствената и физичката спо-

собност на воените летачи за вршење летачка служба, 
воените летачи се упатуваат на лекарски прегледи се-
кои шест месеца. 

Воените летачи се упатуваат на вонредни лекарски 
прегледи по доживеана воздухопловна несреќа, телес-
на повреда или по препорака на лекар од воздухоплов-
ната единица.� 

 
Член 25 

Во членот 225 став 1 точка 1 зборот �правосилно-
то� се заменува со зборот �конечното�. 

 
Член 26 

По членот 226 се додаваат шест нови члена 226-а, 
226-б, 226-в,  226-г, 226-д и 226-ѓ, кои гласат: 

 
�Член 226-а 

На воен старешина може да му престане работниот 
однос во Министерството за одбрана и поради стру-
ктурни промени во актот  за формацијата на Армијата.  
Структурни промени во актот  за формацијата на 

Армијата се промени кои се однесуваат на организаци-
оната поставеност на Армијата и кои предизвикуваат 
укинување или трансформација на единицата, команда-
та или штабот, бараат промена на должностите или на-
малување на обемот на работата и укинување на фор-
мациски места. 
На воениот старешина, кој во рок од 60 дена од 

структурните промени во актот за формацијата на Ар-
мијата извршени согласно со динамичкиот план за 
трансформација на единиците, командите и штабовите 
на Армијата, нема да биде поставен на формациско ме-
сто согласно со одредбите на членовите 74, 75 или 76 
став 1 точка 1 од овој закон или го одбие понуденото 
поставување, му престанува работниот однос во Мини-
стерството за одбрана. 
Во случај на престанок на работниот однос во смис-

ла на ставот 3 на овој член,  Министерството за одбра-
на на воениот старешина  му обезбедува едно од след-
ниве права:   

- стекнување право на пензија под условите утврде-
ни со овој закон,  со најмалку 25 години пензиски стаж, 
без оглед на возраста, доколку не исполнува услови за 
старосна пензија; 

- вработување кај друг работодавец - државен ор-
ган, јавно претпријатие, јавна установа, единица на ло-
калната самоуправа и градот Скопје, фондови, агенции, 
заводи и други правни лица основани со закон, без ог-
ласување на работното место, со преземање и склучува-
ње договор за работа на работно место кое одговара на 
неговата стручна подготовка, односно квалификација; 

- стручно оспособување (додипломско и последип-
ломско образование или обука преку  определени кур-
севи) и исплата на еднократен паричен надоместок или  

- еднократен паричен надоместок во висина утврде-
на со одлука на Владата на Република Македонија, но 
не помала од висината на испратнината утврдена со оп-
штите прописи во случај на откажување на договорот 
за вработување од деловни причини. 
Средствата за реализирање на правата утврдени со 

ставот 4 на овој член се обезбедуваат од буџетот на 
Министерството за одбрана. 

 
Член 226-б 

Висината на пензијата од членот 226-а став 4  али-
неја 1 на овој закон се утврдува во зависност од должи-
ната на исполнетиот пензиски стаж, со тоа што пензи-
ската основа во висина од 80%, се намалува за 1% за 
секоја година пензиски стаж пократок од 40 години. 
Средствата за исплата на пензијата од ставот 1 на 

овој член до навршување на годините на живот за ос-
тварување на правото на старосна пензија по прописи-
те за пензиското и инвалидското осигурување, се обез-
бедуваат од буџетот на Министерството за одбрана.  
Правото на пензија од ставот 1 на овој член  се ос-

тварува во Фондот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање. 
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Член 226-в 
Разликата меѓу пензијата утврдена согласно со чле-

нот 226-б на овој закон и пензијата утврдена со приме-
на на прописите за пензиското и инвалидското осигу-
рување за остварување на правото на старосна пензија 
се обезбедува од буџетот на Министерството за одбра-
на. 

 
Член 226-г 

На корисник на пензија од членот 226-а став 4 али-
неја 1  на овој закон, додека е во работен однос  или до-
дека врши дејност во Република Македонија или во 
странство, му се запира исплатата на пензијата. 

 
Член 226-д 

Стручното оспособување на воениот старешина од 
членот 226-а став 4 алинеја 3 на овој закон се остварува 
преку: 

- дообразование (додипломско или последиплом-
ско) на универзитетите во Република Македонија, зара-
ди стекнување  цивилна диплома или 

- обука преку посета на организирани курсеви за 
одредени занимања или за стекнување на определени 
знаења и вештини, заради добивање определени знае-
ња за натамошни работни ангажмани  во цивилни стру-
ктури. 
Стручното оспособување од ставот 1 алинеја 1 на 

овој член може да трае најдолго две години, а стручно-
то оспособување од ставот 1 алинеја 2 на овој член мо-
же да трае најдолго шест месеца. 

 За време на стручното оспособување, на лицето од 
ставот 1 на овој член  му се обезбедува  надоместок на 
трошоците за оспособување (трошоци за упис, учебни-
ци, пријави за полагање испити и други финансиски 
средства по барање на факултетите, односно институ-
циите кои ги организираат курсевите), како и месечен 
надоместок во висина на основната плата за чин и 
должност што ја примал последниот месец пред пре-
станокот на работниот однос. 
По завршувањето на стручното оспособување, на 

лицето од ставот 1 на овој член му се исплатува едно-
кратен паричен надоместок во висина на испратнината 
утврдена со општите прописи во случај на откажување 
на договорот за вработување од деловни причини. 
Средствата за реализирање на правата од ставовите 

3 и 4 на овој член се обезбедуваат од буџетот на Мини-
стерството за одбрана. 
Меѓусебните права и обврски на лицето на стручно 

оспособување и  Министерството за одбрана  се уреду-
ваат со договор.  

 
Член 226-ѓ 

Воениот старешина кој остварил право на еднокра-
тен паричен надоместок согласно со членот 226-а став 
4 алинеи 3 и 4 на овој закон, има право на паричен на-
доместок и други права по основ на невработеност.� 

 
Член 27 

Во членот 227 став 1 по зборот �старешина� се до-
даваат зборовите: �освен во случаите од членот 132 
став 4 на овој закон�.  

 
Член 28 

Членот 234-а се менува и гласи: 
�Наредба за распоредување на должност, разрешу-

вање од должност поради стручно оспособување и усо-
вршување, односно боледување и лекување, застапува-
ње и други односи во службата за цивилните лица до-
несуваат: 

- министерот за одбрана или од него овластено ли-
це, за цивилните лица поставени на должност во воени-
те претставништва и другите мисии и тела во странс-
тво; 

- началникот на Генералштабот на Армијата или од 
него овластено лице,  за цивилните лица  распоредени 
во Генералштабот на Армијата; 

- командантот на ЗОК, за цивилните лица распоре-
дени на должност во ЗОК и 

- командантот на потчинетата команда - единица, за 
цивилните лица  распоредени на должност во потчине-
тата команда - единица. 
Наредба за преместување  за сите цивилни лица од 

една во друга потчинета команда донесува началникот 
на Генералштабот на Армијата.� 

 
Член 29 

По членот 234-а се додава нов член 234-б, кој гласи: 
 

�Член 234-б 
Против наредбата од членот 234-а на овој закон  во 

рок од осум дена од денот на приемот на наредбата, 
може да се изјави приговор, и тоа:  

- против наредбите донесени од министерот за од-
брана или од него овластено лице, до второстепената 
комисија од членот 34 став 3 на овој закон; 

- против наредбите донесени од началникот на Ге-
нералштабот на Армијата, до министерот за одбрана и 

- против наредбите донесени од командантот на 
ЗОК и командантот на потчинетата команда-единица, 
до началникот на Генералштабот на Армијата. 
Приговорот изјавен против наредбите за распореду-

вање, разрешување и застапување не ја задржува на-
редбата од извршување.� 

 
Член 30 

Во членот 251  точка 22 во заградата по зборовите: 
�184 став 1� се додаваат зборовите: �и став 2�. 

 
Член 31 

Во членот 253 став 2 по зборовите: �цивилно лице� 
се додаваат зборовите: �освен во случаите од членот 
252-а на овој закон�.  
 

Член 32 
Во преодниот период од влегувањето во сила на 

овој закон до 31 декември 2007 година, офицер со завр-
шено вишо образование од родовите на Армијата во 
воените школи на поранешната ЈНА, кој нема да биде 
поставен на формациско место за офицер, може со не-
гова согласност, според потребите на службата, да би-
де поставен на формациско место за подофицер. 
Во случај од ставот 1 на овој член офицерот оства-

рува права и обврски од чинот и должноста на која ќе 
биде поставен. 

 
Член 33 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SHËRBIM NË ARMATËN E REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 

 
Neni 1 

Në Ligjin për shërbimin në Armatën e Republikës së 
Maqedonisë (�Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë�, 
numër 62/2002. 98/2002, 25/2003 dhe 71/2003), në nenin 10 
pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon: 

 �Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, gjatë 
kryerjes së detyrave të caktuara për nevojat e shërbimit, 
personi ushtarak mund të mbajë edhe veshje civile.� 

 Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4. 
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Neni 2 
Në nenin 14 paragrafi 1 fjalët �fshehtësi shtetërore, 

ushtarake, zyrtare dhe afariste� zëvendësohen me fjalët 
�informatë e klasifikuar�. 

Në paragrafin 2 fjala �fshehtësi� zëvendësohet me 
fjalët �informatë e klasifikuar.�   

Neni 3Në nenin 22 paragrafi 1 pas fjalës �paraprakisht� 
shtohen fjalët �me shkrim�. 

   
Neni 4 

Në nenin 49 paragrafi 2 fjalët �të besueshme� 
zëvendësohen me fjalët  �informata të klasifikuara�. 

 
Neni 5 

Në nenin 58 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si 
vijon: 

 �Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, oficeri 
mund të avancohet në gradë drejtpërdrejt më të lartë një vit 
më herët nga koha e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij 
neni, nëse dy herë të njëpasnjëshme është vlerësuar me 
shkallën �veçanërisht dallohet� sipas të gjitha kritereve nga 
neni 52 i këtij ligji.�  

 
Neni 6 

Në nenin 62 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si 
vijon: 

 �Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, nënoficeri 
mund të avancohet në gradë drejtpërdrejt më të lartë një vit 
më herët nga koha e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij 
neni, nëse dy herë të njëpasnjëshme është vlerësuar me 
shkallën �veçanërisht dallohet� sipas të gjitha kritereve nga 
neni 52 i këtij ligji.�  

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3. 
 

Neni 7 
Në nenin 63 paragrafi 5 fjalët �nuk e miratojnë� 

zëvendësohen me fjalët �konstatojnë parregullsi në�. 
 

Neni 8 
Neni 87 ndryshon si vijon: 
�Urdhëresë për emërimin, avancimin, shkarkimin, 

shpërnguljen, dërgimin, përfaqësimin dhe marrëdhënie të 
tjera në shërbim marrin: 

- ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar prej tij, 
për oficerët me gradën kolonel dhe për eprorët ushtarakë të 
emëruar me detyrë në Ministrinë e Mbrojtjes, përfaqësitë 
ushtarake dhe misionet e trupat e tjerë jashtë vendit; 

- kryeshefi i Shtabit të Përgjithshëm të Armatës, për 
oficerët me gradën major dhe nënkolonel dhe për të gjithë 
eprorët ushtarakë përfundimisht me gradën e nënkolonelit 
dhe ushtarët profesionalë të emëruar me detyrë në Shtabin 
e Përgjithshëm të Armatës. 

- komandanti i Komandës së Bashkuar Operative (në 
tekstin e mëtejmë: KBO) për eprorët ushtarakë deri në 
gradën e kapitenit dhe ushtarët profesionalë me detyrë në 
KBO, 

- komandanti i komandës së nënshtruar-njësisë, për 
ushtarët profesionalë të emëruar me detyrë në komandën e 
nënshtruar-njësinë. 

Urdhëresë për shpërnguljen e të gjithë personave 
ushtarakë deri në gradën e nënkolonelit nga njëra në 
komandën tjetër të nënshtruar, merr kryeshefi i Shtabit të 
Përgjithshëm të Armatës.  

 
Neni 9 

Pas  nenit 87 shtohet neni  i ri 87 -a si vijon: 
 

�Neni 87-a 
 
Kundër urdhëresave nga neni 87 i këtij ligji, në afat 

prej tetë ditësh, mund të paraqitet kundërshtim, si vijon: 
 - kundër urdhëresave të marra nga ministri i Mbrojtjes 

ose nga personi i autorizuar prej tij, në komisionin e 
shkallës së dytë nga neni 34 paragrafi 3 i këtij ligji; 

 - kundër urdhëresave të marra nga kryeshefi i Shtabit 
të Përgjithshëm të Armatës, te ministri i Mbrojtjes; 

- kundër urdhëresave të marra nga komandanti i KBO-
së dhe komandanti i  komandës së nënshtruar-njësisë, te 
kryeshefi i Shtabit të Përgjithshëm të Armatës. 

Kundërshtimi i paraqitur kundër urdhëresave për 
emërimin, shpërnguljen, dërgimin, përfaqësimin dhe 
shkarkimin nuk e ndalon urdhëresën nga përmbarimi.� 

 
Neni 10 

Neni 118  ndryshon si vijon:  
�Për përgjegjësinë materiale të personit ushtarak dhe 

për obligimin për kompensimin e dëmit ose për ndërprerjen 
e procedurës me aktvendim, vendos  komandanti i 
batalionit, eprori ushtarak i barabartë me të ose më i lartë, 
për të cilin me formacionin parashihet grada nënkolonel 
ose grada më e lartë. 

Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, për 
përgjegjësinë materiale të personit ushtarak, për obligimin 
e kompensimit të dëmit ose për ndërprerjen e procedurës, 
me aktvendim vendosin: 

- ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar prej tij- 
për personin ushtarak të emëruar me detyrë në Ministrinë e 
Mbrojtjes, organet e tjera të pushtetit shtetëror, shoqëritë 
tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet; 

- eprori ushtarak kompetent nga njësia e re- institucioni 
në të cilin personi është emëruar, për dëmin e shkaktuar në 
njësinë paraprake-institucionin, për të cilin do të dihet pas 
shkuarjes së personit ushtarak në njësi tjetër, përkatësisht 
institucion; 

- eprori ushtarak kompetent nga njësia, përkatësisht 
institucioni në të cilën personi e kryen detyrën - për dëmin 
e shkaktuar në më tepër njësi, përkatësisht institucione. 

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni, 
personi ushtarak ka të drejtë kundërshtimi te eprori 
ushtarak i drejtpërdrejtë i eprorit që e ka miratuar 
aktvendimin, përkatësisht ministri i Mbrojtjes, nëse 
aktvendimin e ka marrë kryeshefi i Shtabit të Përgjithshëm 
të Armatës, ose në komisionin e shkallës së dytë nga neni 
34 paragrafi 3 i këtij ligji, nëse aktvendimin e ka marrë 
ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar prej tij, në afat 
prej tetë ditësh nga pranimi i aktvendimit. � 

 
Neni 11 

Pas  nenit 118, shtohet neni  i ri 118 �a, si vijon: 
 

�Neni 118-a 
Në procedurën për përcaktimin e përgjegjësisë 

materiale përgjegjësia e personit ushtarak, ministri i 
Mbrojtjes, përkatësisht eprorët ushtarakë nga neni 118 i 
këtij ligji, formojnë komisionin për përcaktimin e 
përgjegjësisë materiale. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni, përcakton 
ekzistimin e dëmit material, lartësinë e tij, rrethanat në të 
cilat është shkaktuar, kush e ka shkaktuar dëmin dhe kush 
duhet ta kompensojë ose të përcaktojë se janë plotësuar 
kushtet për ndërprerjen e procedurës dhe jep propozim te 
eprori kompetent i cili vendos për dëmin. 

Procedura për përcaktimin e përgjegjësisë materiale 
ndërpritet në rastet si vijon: 

- kur të vërtetohet se nuk ka dëm ose përgjegjësi të 
personit të denoncuar për dëmin e shkaktuar; 

- kur gjatë procedurës personi do ta pranojë 
përgjegjësinë dhe do ta kompensojë dëmin e shkaktuar; 

- kur pas marrjes së të gjitha masave që të gjendet 
kryerësi i dëmit, i njëjti do të mbetet i panjohur, ose 

- për shkak të vdekjes së kryerësit të dëmit.� 
 

Neni 12 
Në nenin 121 paragrafi 2 pika 4, fjalët �fshehtësi 

shtetërore, zyrtare, afariste ose ushtarake� zëvendësohen 
me fjalët �informatë e klasifikuar�, ndërsa fjalët �të 
dhënave të fshehta�, zëvendësohen me fjalët �informatave 
të klasifikuara�. 
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Në pikën 6, pas fjalës �njoftimin� shtohet presje dhe 
fjalët �paraqitjen e të dhënave dhe dokumenteve të 
pavërteta�.  

Në pikën 16 fjalët  �ose homoseksualizëm�, fshihen. 
 
 

Neni 13 
Në nenin 122, në fjalinë hyrëse, fjalët �i është kumtuar� 

zëvendësohen me fjalët �është dënuar me�. 
Pika 1) fshihet. 
Pikat 2), 3) dhe 4) bëhen pika 1), 2) dhe 3). 
 

Neni 14 
Në nenin 132, pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5, 

si vijon: 
 �Nëse komisioni disiplinor ushtarak konfirmon se 

ushtari profesional, nënoficeri ose oficeri nuk mban 
përgjegjësi disiplinore ose nuk janë plotësuar kushtet për 
kumtimin e masës disiplinore nga paragrafi 1 i këtij neni, i 
propozon kryeshefit të Shtabit të Përgjithshëm të Armatës, 
përkatësisht ministrit të Mbrojtjes, që ta hedhë poshtë 
propozimin, ta ndërpresë procedurën ose ta kthejë lëndën te 
eprori ushtarak kompetent për kumtimin e masës më të 
butë disiplinore.� 

 
Neni 15 

Në nenin 135 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si 
vijon: 

 �Me aktvendim vendoset edhe për hedhjen poshtë të 
propozimit, përkatësisht për ndërprerjen e procedurës.� 

Në paragrafin 2, i cili bëhet paragraf 3, fjalët �raport 
ditor� zëvendësohen me fjalët �urdhër ditor�. 

 
Neni 16 

Në nenin 136, paragrafi 1, fjalët �raport ditor� 
zëvendësohen me fjalët �urdhër ditor�. 

 
Neni 17 

Në nenin 140 në paragrafin 3, pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët:� ndërsa për 
eprorët ushtarakë të emëruar me detyrë në Ministrinë e 
Mbrojtjes, organet e tjera të pushtetit shtetëror, shoqëritë 
tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet ose shërbimet, 
aktvendim merr ministri i Mbrojtjes ose personi i 
autorizuar prej tij.� 

Në paragrafin 4 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
presje dhe shtohen fjalët:� ndërsa kundër aktvendimit të 
miratuar nga ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar 
prej tij, kundërshtim mund të paraqitet në komisionin e 
shkallës së dytë nga neni 34 paragrafi 3 i këtij ligji.� 

 
Neni 18 

Në nenin 161 paragrafi 1 alineja 2, numri �15� 
zëvendësohet me numrin �14�, ndërsa në alinenë 3, numri 
�60� zëvendësohet me numrin �21�. 

 
Neni 19 

Neni 163  ndryshon si vijon: 
�Kompensimi i rrogës për kohën e mungesës nga puna 

për shkak të rikualifikimit dhe kualifikimit plotësues ose 
përsosjes dhe aftësimit profesional në të cilin është dërguar 
ushtari profesional dhe eprori ushtarak për nevojat e 
shërbimit, është në lartësinë e rrogës bazë dhe shtesat e 
rrogës që i ka marrë para dërgimit në rikualifikim dhe  
kualifikim plotësues, përkatësisht para shkuarjes në 
aftësimin dhe përsosjen profesionale.� 

  
Neni 20 

Në nenin 164 paragrafi 1, alineja 4 ndryshon si vijon: 
 �- ndihma në para në rast të vdekjes së anëtarit të 

ngushtë të familjes (prindit, njërit nga çifti bashkëshortor, 
fëmijëve të lindur në martesë ose jashtë martesës, 
thjeshtërve, fëmijëve të birësuar dhe fëmijëve të marrë për 
ruajtje), nëse ka jetuar në bashkësi�. 

Neni 21 
Në nenin 179 paragrafi 1 fjalët: �pagesa për dërgim� 

zëvendësohet me fjalët: �shpenzimet e përcjelljes�. 
 

Neni 22 
Në nenin 184, pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
 �Eprori ushtarak i cili merr kompensim për qiranë e 

banesës, e humb të drejtën e kompensimit nëse nuk 
paraqitet në shpalljen e botuar për ndarjen e shfrytëzimit të 
banesës zyrtare në vendin e kryerjes së shërbimit, përveç 
kur për shkaqe të arsyeshme (sëmundjes, mungesës zyrtare 
ose mungesës tjetër të arsyeshme nga vendi, gjatë kohës sa 
zgjat shpallja) nuk ka pasur mundësi të paraqitet në 
shpalljen e botuar�. 

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 3, fjalët: �nuk 
përcaktohet që të shfrytëzojë� zëvendësohen me fjalët: 
�nuk i sigurohen kushte për shfrytëzim�. 

Paragrafët 3 dhe 4, bëhen paragrafë 4 dhe 5. 
 

Neni 23 
Në nenin 193 paragrafi 2, fjala �kapiten� zëvendësohet 

me fjalën �nënkolonel�, ndërsa fjalët: �major deri�, 
fshihen. 

 
Neni 24 

Pas nenit 195 shtohet nen i ri 195-a si vijon: 
 

�Neni 195-a 
Për përcaktimin e gjendjes shëndetësore dhe fizike të 

pilotëve ushtarakë për kryerjen e shërbimit fluturues, 
pilotët ushtarakë udhëzohen në kontrolle mjekësore çdo 
gjashtë muaj. 

Pilotët ushtarakë udhëzohen në kontroll të 
jashtëzakonshëm mjekësor pas përjetimit të fatkeqësisë së 
aviacionit, lëndimit trupor ose sipas rekomandimeve të 
mjekut nga njësia e aviacionit�. 

 
Neni 25 

Në nenin 225 në paragrafin 1, pika 1, fjala 
�plotfuqishëm�, zëvendësohet me fjalën �përfundimtare�. 

 
Neni 26 

Pas nenit 226, shtohen gjashtë nene të reja 226-a, 226-
b, 226-v, 226-g, 226-d, dhe 226-gj, si vijojnë: 

 
�Neni 226-a 

Eprorit ushtarak mund t�i përfundojë marrëdhënia e 
punës në Ministrinë e Mbrojtjes edhe për shkak të 
reformave strukturore në aktin për formacion të Armatës.  

Ndryshimet strukturore në aktin për formacionin e 
Armatës janë ndryshime që kanë të bëjnë në rregullimin 
organizativ të Armatës dhe të cilat shkaktojnë pushimin 
ose transformimin e njësisë, komandës ose shtabit, kërkon 
ndryshimin e detyrave ose zvogëlimin e vëllimit të punës 
dhe pushimin e vendeve të formacionit. 

Eprorit ushtarak, i cili në afat prej 60 ditëve nga 
ndryshimet strukturore në aktin për formacionin e Armatës 
të bërë në pajtim me planin dinamik për transformimin e 
njësive, komandove dhe shtabeve të Armatës, nuk do të 
caktohet në vendin e formacionit në pajtim me dispozitat e 
nenit 74, 75 ose 76 paragrafi 1 pika 1 nga ky ligj ose e 
refuzon vendin e ofruar, i pushon vendi i punës në 
Ministrinë e Mbrojtjes. 

Në rast të pushimit të marrëdhënies së punës në kuptim 
të paragrafit 3 të këtij neni, Ministria  e Mbrojtjes, eprorit 
ushtarak i siguron një nga të drejtat si vijon:   

- fitimin e të drejtës së pensionimit me kushtet e 
përcaktuara me këtë ligj, me së paku 25 vjet stazh pensioni, 
pa marrë parasysh moshën, nëse nuk plotëson kushte për 
pension moshe; 

- punësim te punëdhënës tjetër - organ shtetëror, 
ndërmarrje publike, institucion publik, njësi të 
vetadministrimit lokal dhe në Qytetin e Shkupit, fonde, 
agjenci, ente dhe në persona tjerë juridikë të themeluar me 
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ligj, pa shpallje të vendit të punës, me marrje dhe me 
lidhjen e marrëveshjes për punë në vendin e punës që 
përgjigjet me përgatitjen e tij profesionale, respektivisht 
kualifikimin; 

- aftësim profesional (arsimim deri në diplomim ose 
pas diplomimit ose aftësim  përmes kurseve të caktuar) dhe 
pagimin e një kompensimit të njëhershëm në para, ose 

- kompensim të njëhershëm në para në lartësi të përcaktuar 
me Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, por jo më 
të vogël se lartësia e shpenzimit përcjellës të përcaktuar me 
dispozitat e përgjithshme në rast të refuzimit  të marrëveshjes për 
punësim për shkaqe afariste. 

Mjetet për realizimin e të drejtave të përcaktuara me 
paragrafin 4 të këtij neni sigurohen nga buxheti i Ministrisë 
së Mbrojtjes. 

 
Neni 226-b 

Lartësia e pensionit nga neni 226-a paragrafi 4 alineja 1 
e këtij ligji përcaktohet varësisht nga gjatësia e stazhit 
pensional të plotësuar, me atë që baza e pensionit në lartësi 
prej 80%, zvogëlohet për 1% për çdo vit të stazhit 
pensional më të shkurtër se 40 vjet. 

Mjetet për pagimin e pensionit nga paragrafi 1 i këtij 
neni deri në mbushjen e viteve të jetës për realizimin e të 
drejtës së pensionit në bazë moshës sipas dispozitave për 
sigurim pensional dhe invalidor, sigurohen nga buxheti i 
Ministrisë për Mbrojtje.  

E drejta e pensionimit nga paragrafi 1 i këtij neni 
realizohet në Fondin për sigurim pensional dhe invalidor. 

 
Neni 226-v 

Dallimi midis pensionit të përcaktuar në pajtim me 
nenin 226-b të këtij ligji dhe pensionit të përcaktuar me 
zbatimin e dispozitave për sigurim pensional dhe invalidor 
për realizimin e të drejtës së pensionit në bazë të moshës 
sigurohet nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes. 

 
Neni 226-g 

Shfrytëzuesit të pensionit nga  neni 226-a paragrafi 4 
alineja 1 të këtij ligji, deri sa është në marrëdhënie pune 
ose deri sa bën veprimtari në Republikën e Maqedonisë ose 
jashtë vendit, i ndërpritet pagesa e pensionit. 

 
Neni 226-d 

Aftësimi profesional i eprorit ushtarak nga neni 226-a 
paragrafi 4 alineja 3 e këtij ligji realizohet përmes: 

- mbarimit të shkollimit (diplomik ose pasdiplomik) në 
universitetet në Republikën e Maqedonisë, për shkak të 
marrjes së diplomës civile, ose 

- aftësimit përmes vizitës së kurseve të organizuara për 
profesione të caktuara ose për fitimin e njohurive dhe aftësive të 
caktuara, për shkak të fitimit të njohurive të caktuara për 
angazhimet e mëtejme të punës në strukturat civile. 

Aftësimi profesional nga paragrafi 1 alineja 1 e këtij 
neni mund të zgjasë më së shumti dy vjet, ndërsa aftësimi 
profesional nga paragrafi 1 alineja 2 e këtij neni mund të 
zgjasë më së shumti gjashtë muaj. 

 Gjatë kohës së aftësimit profesional, personit nga 
paragrafi 1 të këtij neni i sigurohet kompensim i 
shpenzimeve për aftësim (shpenzimet për regjistrim, libra, 
fletëparaqitje për dhënien e provimit dhe mjete tjera 
financiare me kërkesë të fakulteteve, respektivisht 
institucioneve të cilat i organizojnë kurset), si dhe 
kompensim mujor në lartësi të rrogës themelore për gradë 
ushtarake dhe për detyrën që e ka marrë muajin e fundit 
para pushimit të marrëdhënies së punës. 

Pas mbarimit të aftësimit profesional, personit nga 
paragrafi 1 të këtij neni i paguhet kompensim i njëhershëm 
në para në lartësinë e shpenzimit përcjellës të përcaktuar 
me dispozitat e përgjithshme në rast të refuzimit të 
marrëveshjes për punësim për shkaqe afariste. 

Mjetet për realizimin e të drejtave nga paragrafët 3 dhe 
4 të këtij neni sigurohen nga buxheti i Ministrisë së 
Mbrojtjes. 

Të drejtat dhe obligimet e ndërsjella, të personit në 
aftësim profesional dhe Ministrisë së Mbrojtjes rregullohen 
me marrëveshje.  

 
Neni 226-gj 

Eprori ushtarak i cili ka realizuar të drejtën e kompensimit të 
njëhershëm në para në pajtim me nenin  226-a paragrafi 4 
alinetë 3 dhe 4 të këtij ligji, ka të drejtën e kompensimit në para 
he të drejtat tjera në bazë të papunësisë.� d

 
Neni 27 

Në nenin 227 paragrafi 1, pas fjalës �eprori� shtohen fjalët: 
�përveç në rastet nga neni 132 paragrafi 4 i këtij ligji�.  

 
Neni 28 

Neni 234-a ndryshon si vijon: 
�Urdhër për sistemim në detyrë, shkarkim nga detyra 

për shkak të aftësimit dhe përsosjes profesionale, 
respektivisht sëmundjes dhe shërimit, përfaqësimit dhe 
marrëdhënieve tjera në shërbimin për personat civil marrin: 

- ministri i mbrojtjes ose personi i autorizuar nga ai, për 
personat civilë të caktuar me detyrë në përfaqësitë 
ushtarake dhe misionet dhe trupa tjerë jashtë vendit; 

- kryeshefi i Shtabit të përgjithshëm të Armatës ose 
personi i autorizuar nga ai, për personat civilë të caktuar në 
Shtabin e përgjithshëm të Armatës; 

- komandanti i KBO, për personat civilë të caktuar në KBO; 
- komandanti i komandës së nënshtruar-njësisë, për 

persona civilë të caktuar me detyrë në njësinë-komandë të 
nënshtruar. 

Urdhër për ndërrimin e vendit për të gjithë personat 
civilë nga njëra komandë në komandën tjetër të nënshtruar 
merr shefi i Shtabit të përgjithshëm të Armatës�. 

 
Neni 29 

Pas nenit 234-a, shtohet nen i ri 234-b si vijon: 
 

�Neni 234-b 
Kundër urdhrit nga neni 234-a të këtij ligji, në afat prej 

tetë ditëve nga dita e pranimit të urdhrit,  mund të paraqitet 
kundërshtim, edhe atë:  

- kundër urdhrave të marrë nga ministri i Mbrojtjes ose 
nga personi i autorizuar prej tij, në komisionin e shkallës së 
dytë nga neni 34 paragrafi 3 i këtij ligji; 

- kundër urdhrave të marrë nga kryeshefi i Shtabit të 
Përgjithshëm të Armatës, te ministri i Drejtësisë, 

- kundër urdhrave të marrë nga komandanti i KBO dhe 
komandanti i komandës-njësisë nënshtruese, te shefi i 
Shtabit të përgjithshëm të Armatës. 

Kundërshtimi i paraqitur kundër urdhrave për sistemim, 
shkarkim dhe përfaqësim nuk e ndal urdhrin nga 
ekzekutimi�. 

 
Neni 30 

Në nenin 251 pika 22, në kllapën, pas fjalëve: �184 
paragrafi 1� shtohen fjalët: �edhe paragrafi 2�. 

 
Neni 31 

Në nenin 253 paragrafi 2 pas fjalëve: �personi civil� shtohen 
fjalët: �përveç në rastet nga neni 252-a të këtij ligji�.  

 
Neni 32 

Në periudhën kalimtare nga hyrja në fuqi të këtij ligji deri 
më 31 dhjetor 2007, oficeri me shkollë të lartë të kryer nga 
radhët e Armatës në shkollat ushtarake të APJ-së së mëhershme, 
i cili nuk do të jetë i caktuar në vend formacioni për oficer, 
mund me pëlqimin e tij, sipas nevojave të shërbimit të caktohet 
në vend formacioni për nënoficer. 

Në rast të paragrafit 1 të këtij neni, oficeri realizon të 
drejta dhe obligime nga grada ushtarake dhe detyra në të 
cilën do të caktohet. 

 
Neni 33 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 
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Бр. 07-4732/1    

20 декември 2005 година  
    Скопје     

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА

1546. 
Врз основа на член 36, став 3

на Република Македонија (�Слу
лика Македонија� бр. 59/00, 12/
Република Македонија, на с
15.12.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИО
ЗА ИЗРАБОТКА И ИМПЛЕМЕ
ОНЕН ПЛАН НА СТРАТЕГИЈ

РЕПУБЛИКА МАК 
1. Со оваа одлука се формира 

изработка и имплементација на А
гијата за млади на Република Маке

2. Националната комисија се
- изработка на Акционен план н
- да ја следи во континуите

Акциониот план на Стратегијат
ка Македонија. 

3. Националната комисија 
претставник од: 

- Министерството за образов
- Министерството за финанси
- Министерството за култура
- Министерството за здравст
- Министерството за економи
- Министерството за труд и с
- Министерството за правда; 
- Министерството за внатреш
- Министерството за животн

планирање; 
- Министерството за локална
- Агенцијата за млади и спор
- Генералниот секретаријат 

Македонија; 
- Секретаријатот за европски
- Заедницата на единиците 

на Република Македонија. 
Во работата на Националната

претставници на други релевант
нија на граѓани и фондации во Реп

4. Агенцијата за млади и спо
тата на Националната комисија. 

5. Административно-техничкит
та комисија ќе ги врши Агенцијата 

6. Националната комисија по
но извештај за својата работа до
Македонија. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

                Претседател   
                 на Собранието на Република  
                 Македонија,  
             д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  МАКЕДОНИЈА  
7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
ика Македонија�. 

 од Законот за Владата 
жбен весник на Репуб-
03 и 55/05), Владата на 
едницата одржана на 

л
 
        Бр. 19-4525/1                     Претседател на Владата 
15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р.  А __________ НАЛНА КОМИСИЈА 

НТАЦИЈА НА АКЦИ-
АТА ЗА МЛАДИ НА  

 
1547. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.12.2005 година, донесе 

ЕДОНИЈА 
Национална комисија за 
кционен план на Страте-
донија 2006-2011.   формира со цел: О Д Л У К А а Стратегијата за млади; ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ т имплементацијата на 
а за млади на Републи-  

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му пре-

станува правото на користење на недвижни ствари и тоа: 
ја сочинуваат по еден 

- деловни простории - 3 (три) канцеларии во површина 
од 72 м2 и канцеларија бр. 4 во површина од 16 м2  во обје-
ктот на Центарот за известување и тревожење, на улица 
�Партизанска� бб во Берово, лоциран на КП.бр.310, КО Бе-
рово, евидентирано во Имотен лист бр. 2343; 

ание и наука; 
и; 

; 
во; 
ја; - магацин Ц-200, во вкупна површина од 50 м2 во 

Касарната во Берово, лоциран на КП.бр.73, КО Берово; оцијална политика; 
- деловни простории - 4 (четири) канцеларии во 

вкупна површина од 81 м2 во објектот на Центарот за 
известување и тревожење, на Бул. �1 Мај� бб во Бито-
ла, лоциран на КП.бр.6136, КО Битола; 

ни работи; 
а средина и просторно 

 самоуправа; - магацин бр. 78, во вкупна површина од 82,50 м2 во 
Касарната �Стеван Наумов - Стив� во Битола, лоциран 
на КП.бр.13370/1, КО Битола; 

т; 
на Влада на Република 

- деловна просторија во површина од 22 м2 во обје-
ктот на Центарот за известување и тревожење, на ули-
ца �Маршал Тито� бб во Валандово, лоцирана на 
КП.бр.246, КО Валандово;  

 прашања; и 
на локална самоуправа 

 комисија учествуваат и 
ни институции, здруже-
ублика Македонија. 

- деловни простории - канцеларија Ц-5 во површина 
од 13 м2 и канцеларија Ц-2 во површина од 15 м2, и мага-
цин со површина од 60 м2, на улица �Маршал Тито� бб во 
Валандово, лоцирани на КП.бр.246, КО Валандово; рт ја координира рабо-

- деловни простории, во вкупна површина од 75 м2 

во објектот на Центарот за известување и тревожење, и 
канцеларии бр. 11, 12, 13 и 14, во вкупна површина од 
51,24 м2 на улица �Панко Брашнаров� бр. 1, лоцирани 
на КП.бр.1766, КО Велес, евидентиран во Имотен лист 
бр. 25389; 

е работи на Национална-
за млади и спорт. 
днесува еднаш годиш-
 Владата на Република 
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- гаража на улица �Енгелсова� бб во Велес, КО Ве-
лес, во површина од 13,82 м2; 

- магацин бр. 42, во површина од 27,20 м2, и 2 (две) 
гаражи во вкупна површина од 32 м2, на улица �Панко 
Брашнаров� бб во Велес, лоцирани на КП.бр.1766, КО 
Велес; 

- деловни простории, во вкупна површина од 120 м2  
и магацин - подрумска просторија во површина од 30 
м2 во објектот на Центарот за известување и тревожење 
на улица �Бел Камен� бб во Виница, лоциран на КП. 
бр.8519/3, КО Виница, евидентиран во Имотен лист бр. 
6439; 

- деловни простории, во вкупна површина од 40 м2, 
и сала со површина од 30 м2, во објектот на Центарот 
за известување и тревожење на улица �Маршал Тито� 
бб во Гевгелија, лоциран на КП.бр.5433, КО Гевгелија; 

- магацин, во вкупна површина од 100 м2 во обје-
ктот бр. 16 во Касарната �Јосиф Јосифовски - Свешта-
рот� во Гевгелија, лоциран на КП.бр.2983/15, КО Ге-
вгелија; 

- деловни простории, во вкупна површина од 31 м2, 
две канцеларии во вкупна површина од 40 м2, канцела-
рии број 53 и 54, во вкупна површина од 26 м2, и кан-
целарија за работник за одржување хигиена, во повр-
шина од 6 м2 во објектот на Центарот за известување и 
тревожење на улица �Браќа Гиновски� бб во Гостивар, 
лоциран на КП.бр.1931, КО Гостивар; 

- дел од магацин бр. 1 во вкупна површина од 18 м2 

во објектот на улица �Браќа Гиновски� бб во Гостивар, 
лоциран на КП.бр.1931, КО Гостивар;  

- деловна просторија, во вкупна површина од 15 м2, 
во просториите на Центарот за известување и тревожење 
во објектот на Домот на АРМ �Дебар� во Дебар, лоциран 
на КП.бр.2133, КП.бр.2134 и КП.бр.2135, КО Дебар; 

- деловни простории - 3 (три) канцеларии во вкупна 
површина од 32 м2 во објектот на ул. �8-ми Септември� 
бб во Дебар, лоциран на КП.бр.2808, КО Дебар; 

- деловни простории - 3 (три) канцеларии во вкупна 
површина од 58,33 м2 во објектот на Центарот за изве-
стување и тревожење, канцеларии бр. 6 и 7 на вториот 
кат, во вкупна површина од 27 м2, гаража во површина 
од 13,50 м2, и магацин бр. 6 во вкупна површина од 
10,88 м2 во подрумот на објектот, на булевар �Македо-
нија� бб во Делчево, лоциран на КП.бр.6648/11, КО 
Делчево, евидентиран во Имотен лист бр. 1131; 

- деловни простории - 2 (две) канцеларии во вкупна 
површина од 28 м2 во објектот на Центарот за известу-
вање и тревожење, и канцеларија бр. 1, во површина од 
12 м2, на улица �Битолска� бб во Демир Хисар, лоци-
ран на КП.бр.252, КО Демир Хисар евидентиран во 
Имотен лист бр. 773; 

- гаража во вкупна површина од 18 м2 на улица �Би-
толска� бб во Демир Хисар, лоцирана на КП.бр.251/1, КО 
Демир Хисар, евидентирана во Имотен лист бр. 109; 

- дел од магацин во вкупна површина од 20 м2 на 
ул. �29 Ноември� бб во Демир Хисар, лоциран на КП. 
бр.14 и КП.бр.8/1, КО Демир Хисар, евидентиран во 
Имотен лист бр. 193 и Имотен лист бр. 198; 

- деловни простории во вкупна површина од 45 м2 

во објектот на Центарот за известување и тревожење, и 
една канцеларија во површина од 15 м2, на улица 
�Маршал Тито� бб во Кавадарци, лоциран на КП. 
бр.13138, КО Кавадарци; 

- деловни простории во вкупна површина од 35 м2 

во објектот на Центарот за известување и тревожење, 
просторија за оружје во површина од 12 м2, канцелари-
ја за архивата во површина од 12 м2, и дел од магацин, 
во површина од 40 м2, на улица �Борис Кидрич� бб во 
Кичево, лоциран на КП.бр.3374, КО Кичево; 

- деловни простории во вкупна површина од 150 м2 

во објектот на Центарот за известување и тревожење, и 
магацин, на улица �Никола Карев� бр. 13 во Кочани, 
лоциран на КП.бр.13700, КО Кочани; 

- гаража во вкупна површина од 16 м2 на улица 
�Никола Карев� бр. 13 во Кочани, лоцирана на КП. 
бр.13699, КО Кочани; 

- деловни простории во вкупна површина од 40 м2 во об-
јектот на Центарот за известување и тревожење, и три канце-
ларии во вкупна површина од 35 м2, на улица �Гоце Делчев� 
бр. 76 во Кратово, лоцирани на КП. бр.911, КО Кратово; 

- магацин во вкупна површина од 50 м2  на улица 
�Гоце Делчев� бр. 76 во Кратово, лоциран на КП. 
бр.911, КО Кратово; 

- деловни простории во вкупна површина од 36 м2 

во објектот на Центарот за известување и тревожење,  
канцеларија во површина од 14 м2 и сала во површина 
од 40 м2, на ул. �Маршал Тито� бр. 175 во Крива Па-
ланка, лоцирани на КП.бр.805, КО Крива Паланка; 

- дел од магацин во вкупна површина од 60 м2, ло-
циран на КП.бр. 2321/2, КО Крива Паланка; 

- деловни простории во вкупна површина од 48,64 
м2 во објектот на Центарот за известување и тревоже-
ње, и канцеларии бр. 18 и 19 во вкупна површина од 
40,08 м2, на улица �Никола Ѓурковиќ� бб во Крушево, 
лоцирани на КП.бр.20/975, КО Крушево; 

- дел од магацин Ц-2 во вкупна површина од 35 м2 на ме-
сто викано �Гумење�, лоциран на КП.бр.198, КО Крушево; 

- деловни простории во вкупна површина од 25 м2 

во објектот на Центарот за известување и тревожење, и 
две канцеларии во вкупна површина од 24 м2, на улица 
�11 Октомври� бб во Куманово, лоцирани на КП. 
бр.16419, КО Куманово; 

- магацин во вкупна површина од 70 м2, лоциран на 
КП.бр.7, КО Куманово; 

- деловна просторија во вкупна површина од 16 м2 

во објектот на Центарот за известување и тревожење, 
на улица �7-ми Септември� бр. 4 во Македонски Брод, 
лоцирана на КП.бр.4125, КО Македонски Брод, еви-
дентиран во Имотен лист бр. 654/2; 

- гаража монтажна - лимена, на улица �7-ми Сеп-
тември� бр. 4 во Македонски Брод, лоцирана на КП. 
бр.4125, КО Македонски Брод; 

- дел од магацин во вкупна површина од 25 м2 во 
објектот на улица �Димитар Влахов� бб во Македонски 
Брод, лоциран на КП.бр.4101, КО Македонски Брод, 
евидентиран во Имотен лист бр. 2361; 

- деловни простори - канцеларии бр. 9 и 10 во вкуп-
на површина од 35 м2 од објектот на улица �Димитар 
Влахов� бб во Македонски Брод; 

- деловни простории во вкупна површина од 30 м2 

во објектот на Центарот за известување и тревожење, 
канцеларија без нумерација во површина од 12 м2, кан-
целарија бр. 1- сала во површина од 30 м2, канцеларија бр. 
2 во површина од 12 м2, и канцеларија- дактилографи во 
површина од 12 м2, на улица „Маршал Тито“ бр. Бб во 
Неготино, лоцирани на КП.бр.5364, КО Неготино; 

- дел од магацин во вкупна површина од 10 м2 на 
автобуската станица во Неготино, лоциран на КП. 
бр.5198/1, КО Неготино, 

- деловни простории во вкупна површина од 38 м2 

во објектот на Центарот за известување и тревожење и 
три канцеларии во вкупна површина од 45 м2, 
(25+5+15), на улица �Димитар Влахов� бр. 57 во 
Охрид, лоцирани на КП.бр.15312, КО Охрид; 

- магацин во вкупна површина од 100 м2 и агрегат-
ска просторија во вкупна површина од 40 м2 , лоцирани 
на КП.бр.1219, КО Охрид; 

- деловна просторија - канцеларија бр. 10 во површина 
од 38 м2 во објектот на Центарот за известување и трево-
жење, канцеларии на високо приземје во вкупна површи-
на од 213,82 м2, канцеларии бр. 8 и 9 во вкупна површина 
од 30,72 м2 и една гаража во површина од 25,99 м2 во об-
јектот Прилеп, лоцирани на КП.бр.6457, КО Прилеп; 

- деловни простории - канцеларии во вкупна повр-
шина од 17 м2 во објектот на Центарот за известување 
и тревожење,  и две канцеларии во вкупна површина од 
33 м2, на улица �Јоаким Стојковски� бр. 1 во Проби-
штип, лоцирани на КП.бр.737/2, КО Пробиштип; 
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- дел од магацин во вкупна површина од 5 м2 на 
улица �Цветко Тонев� бб во Пробиштип, лоциран на 
КП.бр.743, КО Пробиштип; 

- деловна просторија - канцеларии во вкупна повр-
шина од 29 м2  во објектот на Центарот за известување 
и тревожење, канцеларии бр. 2, 3 и 4 во вкупна повр-
шина од 40 м2 и чајна кујна во површина од 12 м2, на 
улица �Александар Македонски� бб во Радовиш, лоци-
рани на КП.бр.2129 и КП.бр.2130, КО Радовиш; 

- дел од магацинот бр. 1 во вкупна површина од 100 
м2, на улица �Плачковица� бб во Радовиш - (�Стара ка-
сарна�), лоциран на КП.бр.797/1, КО Радовиш; 

- деловни простории - канцеларии во вкупна повр-
шина од 16 м2  во објектот на Центарот за известување 
и тревожење, две канцеларии во вкупна површина од 
22 м2 и сала во површина од 54 м2, на Плоштад �Мар-
шал Тито� бб во Ресен, лоциран на КП.бр.839, КП. 
бр.890, КП.бр.891, КП.бр.894, КП.бр.895, КП.бр.930/1, 
КП.бр.930/2, КП.бр.936 и КП.бр.940, КО Ресен; 

- деловни простории - канцеларии во вкупна повр-
шина од 58,15 м2 во објектот на Центарот за известува-
ње и тревожење, и канцеларии бр. 29 и 30 во вкупна 
површина од 24 м2, на Плоштад �Илинден� бб во Свети 
Николе, лоциран на КП.бр.10033, КО Свети Николе; 

- дел од магацин во вкупна површина од 60 м2 на 
улица �Маршал Тито� бб во Свети Николе, лоциран на 
КП.бр.10726, КО Свети Николе; 

- деловни простории - канцеларии во вкупна повр-
шина од 15 м2 во објектот на Центарот за известување 
и тревожење, на Плоштад �Струга� во Струга, лоциран 
на КП.бр.2232, КО Струга; 

- деловни простории - канцеларии бр. 9, 10 и 11, во вкуп-
на површина од 42 м2, канцеларија од БИР во површина од 
42 м2 и поткровје во површина од 35 м2, на улица �Владо Ма-
левски� бб во Струга, лоцирани на КП.бр.2232, КО Струга; 

- магацин во вкупна површина од 15 м2 во објектот 
на Фабриката �Единство�, на ул. �Маршал Тито�, бб во 
Струга, КО Струга; 

- деловни простории - канцеларии во вкупна површи-
на од 48 м2 на приземје на објектот на Центарот за изве-
стување и тревожење и две канцеларии на приземје во 
вкупна површина од 19 м2, на улица „Моша Пијаде“ бб во 
Струмица, лоциран на КП.бр.7034, КО Струмица; 

- дел од магацинот во вкупна површина од 35 м2 во 
кругот на Касарната во Струмица, лоциран на КП. 
бр.7034, КО Струмица; 

- деловни простории - канцеларии во вкупна повр-
шина од 15 м2 во објектот на Центарот за известување 
и тревожење, сала во површина од 40 м2, две канцела-
рии во површина од 24 м2, дел од магацин во површина 
од 45 м2, и гаража во површина од 72 м2 на улица �Љу-
бо Божиновски - Пиш� бб во Тетово, лоцирани на КП. 
бр.5661 и КП.бр.2097, КО Тетово; 

- деловни простории - 5 (пет) канцеларии и сала во 
вкупна површина од 105 м2 во објектот на Центарот за 
известување и тревожење, на улица �Васил Главинов� 
бб во Штип, лоциран на КП.бр. 8253, КО Штип; 

- гаража во вкупна површина од 41,30 м2 во обје-
ктот на улица �Христијан Тодоровски - Карпош� бб во 
Штип, лоциран на КП.бр.6771, КО Штип; 

- деловни простории - канцеларии бр. 105 и 113 во 
барака бр. 6 во вкупна површина од 59,5 м2, на улица 
�Едвард Кардељ� бб во Скопје, КО Гази Баба; 

- дел од магацинот во вкупна површина од 50 м2 во 
кругот на �Железара� Скопје, КО Гази Баба; 

- деловни простории - 3 (три) канцеларии во вкупна 
површина од 40 м2 во објектот на Центарот за известу-
вање и тревожење и канцеларија бр. 10 во површина од 
16 м2, на улица �Партизански одреди� бб во Скопје, ло-
циран на КП.бр.1673, КО Карпош; 

- деловни простории - канцеларии на Центарот за 
известување и тревожење во барака бр. 6 во вкупна по-
вршина од 63 м2 и канцеларии бр. 12, 13 и 14 во вкупна 
површина од 33 м2, на улица �Првомајска� бб во Скоп-
је лоцирани на КП.бр.1086, КО Кисела Вода; 

- дел од магацин во тврда градба, лоциран во кругот 
на Јавното претпријатие за комунални услуги, КО Ки-
села Вода; 

- деловни простории - канцеларии на Центарот за 
известување и тревожење во барака бр. 2 во вкупна по-
вршина од 84 м2 и канцеларии бр. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и  8, на 
улица �Михаил Чаков� бб во Скопје, лоцирани на КП. 
бр.5407, КО Центар; 

- деловни простории - 2 (две) канцеларии во вкупна 
површина од 50 м2 во објектот на Центарот за известу-
вање и тревожење и канцеларии бр. 7, 8, 9 и 10 во вкуп-
на површина од 56 м2, на улица �Босна и Херцеговина� 
бб во Скопје, лоцирани на КП.бр.11966/1 и КП. 
бр.11967/2, КО Чаир; 

- дел од магацин во тврда градба во вкупна површина 
од 50 м2 на улица „Бутелска“ бр. 19 во Скопје, КО Чаир  и 

- деловни простории - канцеларии во вкупна површи-
на од 27 м2 во објектот на Центарот за известување и тре-
вожење, една канцеларија без нумерација во површина од 
15 м2, канцеларија 1+2 во вкупна површина од 18 м2 и са-
ла во површина од 20 м2, на ул. �Илинден� бб во Скопје. 
Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат 

на користење на Центарот за управување со кризи, без 
надоместок. 

Член 2 
Предавањето и приемот на недвижните ствари од 

член 1 на оваа одлука со целокупната инфраструктура 
и проектна и техничка документација, ќе се изврши ме-
ѓу Министерството за одбрана и Центарот за управува-
ње со кризи. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
          Бр. 19-4757/1                    Претседател на Владата 
15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1548. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.12.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува правото на користење на недвижни ствари- 
објекти за заштита и тоа: 

 
Општина Берово 
- засолниште со рег. бр. 3, во ДСУ �Ацо Русков-

ски�, на улица �Дамјан Груев� бб, лоцирано на КП. 
бр.162, КО Берово, во вкупна површина од 153,40 м2; 

- засолниште со рег. бр. 8, во новиот објект на Ми-
нистерството за внатрешни работи, на улица �Парти-
занска� бб, лоцирано на КП.бр.162, КО Берово, во 
вкупна површина од 30 м2; 

  
Општина Битола 
- засолниште со рег. бр. 1, во Студентски дом „Панде 

Кајзерот“, на улица „Студентска“ бб, лоцирано на 
КП.бр.16058/1, КО Битола, во вкупна површина од 230 м2; 

- засолниште со рег. бр. 2, во населбата �Карпош�, 
лоцирано на КП.бр.7081/4, КО Битола, во вкупна повр-
шина од 167 м2; 
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- засолниште со рег. бр. 3, во населбата �Карпош�, 
лоцирано на КП.бр.7081/4, КО Битола, во вкупна повр-
шина од 167 м2; 

- засолниште со рег. бр. 4, на улица �Ј. Јосифовски� 
бб, лоцирано на КП.бр.10177, КО Битола, во вкупна 
површина од 181 м2; 

- засолниште со рег. бр. 5, на улица �Св. Наум� бб, 
лоцирано на КП.бр.4021, КО Битола, во вкупна повр-
шина од 230 м2; 

- засолниште со рег. бр. 6, во управната зграда на ГП 
„Маврово“ на улица „Прилепска“ бб, лоцирано на 
КП.бр.121/4, КО Битола, во вкупна површина од 230 м2; 

- засолниште со рег. бр. 7, во ОУ �Елпида Караман-
ди� на улица �ЈНА� бб, лоцирано на КП.бр.6027, КО 
Битола, во вкупна површина од 230 м2; 

- засолниште со рег. бр. 8, во Дистрибутивниот цен-
тар на �Јавор�, на улица �Индустриски пат� бб, лоцира-
но на КП.бр.11851/2, КО Битола, во вкупна површина 
од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 21, во Домот за народното 
здравје, на улица �И. Милутиновиќ� бб, лоцирано на 
КП.бр.4161, КО Битола, во вкупна површина од 150 м2; 

- тунелско засолниште на улица �К. Пејчиновиќ� 
бб, лоцирано на КП.бр.1238, КО Битола, во вкупна по-
вршина од 500 м2; 

 
Општина Велес 
- засолниште со рег. бр. 1, во Паркот �Соколец�, на 

улица �Јовче Чучук� бб, лоцирано на КП.бр.3297, КО 
Велес, во вкупна површина од 428 м2; 

- засолниште со рег. бр. 2, на улица �Славко Дав-
чев� бб - �Влашка Црква�, лоцирано на КП.бр.9914, КО 
Велес, во вкупна површина од 215 м2; 

- засолниште со рег. бр. 3, на улица �Димко Најдов� 
бб - �Стар Мост�, КО Велес, во вкупна површина од 
379 м2; 

- засолниште со рег. бр. 4, на улица �Даме Груев� 
бр. 17 - Којник, лоцирано на КП.бр.5371, КО Велес, во 
вкупна површина од 199 м2; 

- засолниште со рег. бр. 5, на улица �Вера Цириви-
ри� бб - �Дервен�, лоцирано на КП.бр.4231, КО Велес, 
во вкупна површина од 81 м2; 

- засолниште со рег. бр. 6, на улица �Маршал Тито� 
бб - �Стара аптека�, лоцирано на КП.бр.4833 и КП. 
бр.4831, КО Велес, во вкупна површина од 298 м2; 

- засолниште со рег. бр. 7, на улица �Борис Карпу-
зов� бр. 6 - �Проектантско биро�, лоцирано на КП. 
бр.2636 и КП.бр.2367, КО Велес, во вкупна површина 
од 336 м2; 

- засолниште со рег. бр. 10, на улица �Благој Ѓорев� 
бб - �Пазарче - 1�, лоцирано на КП.бр.6795/6, КО Ве-
лес, во вкупна површина од 174 м2; 

- засолниште со рег. бр. 11, на улица �Благој Ѓорев� 
бб, �Пазарче - 2�, лоцирано на КП.бр.6795/6, КО Велес, 
во вкупна површина од 174 м2; 

- засолниште со рег. бр. 28, на улица �Енгелсова� 
бб, лоцирано на КП.бр.1518/2, КО Велес, во вкупна по-
вршина од 174 м2; 

- засолниште со рег. бр. 37, на улица �Благој Ѓорев� 
бб, �Трговски центар�, лоцирано на КП.бр.6795/5, КО 
Велес, во вкупна површина од 130 м2; 

- засолниште со рег. бр. 38, на улица �Маршал Ти-
то� бб - пред судот, лоцирано на КП.бр.2689, КО Ве-
лес, во вкупна површина од 370 м2; 

 
Општина Гостивар 
- засолниште со рег. бр. 2, на улица �Борис Кидрич� 

бб, лоцирано на КП.бр.475/1, КО Гостивар, во вкупна 
површина од 168 м2; 

- засолниште со рег. бр. 23, на улица �Браќа Гино-
ски� бб, лоцирано на КП.бр.2819, КО Гостивар, во 
вкупна површина од 78,80 м2; 

Општина Дебар 
- засолниште со рег. бр. 11-489/4 на улица �Брат-

ство и единство� бб - �Градски пазар�, лоцирано на 
КП.бр.1233, КО Дебар, во вкупна површина од 230 м2; 

 
Општина Кичево 
- засолниште со рег. бр. 1, на Булевар �Ослободува-

ње� бб, лоцирано на КП.бр.2714, КО Кичево, во вкупна 
површина од 150 м2; 

 
Општина Кочани 
- засолниште со рег. бр. 1, на улица �Бел Камен� бб  

и на улица �1-ви Мај�, ламела 7, лоцирано на КП. 
бр.16112, КО Кочани, во вкупна површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 2, на улица �1-ви Мај�, ла-
мела 2, лоцирано на КП.бр.16123, КО Кочани, во вкуп-
на површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 3, на улица �Скопска� бб, 
ламела 1, лоцирано на КП.бр.15716, КО Кочани, во 
вкупна површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 54, на улица �Скопска� бб, 
лоцирано на КП.бр.15763, КО Кочани, во вкупна повр-
шина од 200 м2; 

- засолниште со рег. бр. 106, на улица �Роза Петро-
ва� бр. 2, лоцирано на КП.бр.12935, КО Кочани, во 
вкупна површина од 50 м2; 

- засолниште со рег. бр. 107, на улица �Роза Петро-
ва� бр. 1, лоцирано на КП.бр.12945, КО Кочани, во 
вкупна површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 110, на улица �Лазар Андо-
нов� бр. 1, лоцирано на КП.бр.15133, КО Кочани, во 
вкупна површина од 128 м2; 

- засолниште со рег. бр. 133, на улица �Димитар 
Влахов� бр. 24, лоцирано на КП.бр.11058, КО Кочани, 
во вкупна површина од 150 м2; 

- засолниште со рег. бр. 134, на улица �Иван Милу-
тиновиќ� бр. 6, лоцирано на КП.бр.11808/2, КО Коча-
ни, во вкупна површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 155, на улица �Љупчо Сан-
тов� бр. 5, лоцирано на КП.бр.12059, КО Кочани, во 
вкупна површина од 124 м2; 

- засолниште со рег. бр. 166, на улица �Никола Ка-
рев� бр. 2/1, лоцирано на КП.бр.15091, КО Кочани, во 
вкупна површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 196, на улица �Никола Вап-
царов� бр. 8, лоцирано на КП.бр.14667, КО Кочани, во 
вкупна површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 197, на улица �Никола Вап-
царов� бр. 10, лоцирано на КП.бр.14666, КО Кочани, 
во вкупна површина од 100 м2; 

 
Општина Крива Паланка 
- засолниште со рег. бр. 1, на улица �Маршал Тито� 

бр. 126, лоцирано на КП.бр.1947, КО Крива Паланка, 
во вкупна површина од 261,20 м2; 

 
Општина Крушево 
- засолниште со рег. бр. 5, на улица �Никола Ѓурко-

виќ� бб, лоцирано на КП.бр.975, КО Крушево, во вкуп-
на површина од 170,59 м2; 

 
Општина Куманово 
- засолниште со рег. бр. 4, во локалитетот �Живкова 

Карпа�, лоцирано на КП.бр.10956 - влезови, КО Кума-
ново, во вкупна површина од 1500 м2; 

- засолниште со рег. бр. 14, во ДСУ �Киро Бурназ� 
во с. Долно Којнаре, лоцирано на КП.бр.1988, КО Ку-
маново, во вкупна површина од 83 м2; 

 
Општина Македонски Брод 
- засолниште со рег. бр. 1/1, на улица �7-ми Септем-

ври� бр. 4, лоцирано на КП.бр.4125, КО Македонски 
Брод, во вкупна површина од 140 м2; 
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Општина Неготино 
- засолниште со рег. бр. 1, на улица �Петар Демир-

ски� бр. 14, лоцирано на КП.бр.10978, КО Неготино, во 
вкупна површина од 120,80 м2; 

- засолниште со рег. бр. 2, на улица �Петар Демир-
ски� бр. 20, лоцирано на КП.бр.11014, КО Неготино, во 
вкупна површина од 115 м2; 

- засолниште со рег. бр. 3, на улица �Фемо Кула-
ков� бр. 63, лоцирано на КП.бр.11308, КО Неготино, во 
вкупна површина од 159,80 м2; 

- засолниште со рег. бр. 4, на улица �Маршал Тито� 
бр. 128, лоцирано на КП.бр.8798, КО Неготино, во 
вкупна површина од 170,83 м2; 

- засолниште со рег. бр. 5, на улица �Партизанска� 
бб, лоцирано на КП.бр.8912, КО Неготино, во вкупна 
површина од 126,14 м2; 

- засолниште со рег. бр. 8, на улица �Маршал Тито� 
бр. 127/3, лоцирано на КП.бр.9579, КО Неготино, во 
вкупна површина од 134,32 м2; 

- засолниште со рег. бр. 9 на автобуската станица, 
на улица �Маршал Тито� бб, лоцирано на КП.бр.8156, 
КО Неготино, во вкупна површина од 132,50 м2; 

- засолниште со рег. бр. 11 во управната зграда на 
електродистрибуција, на улица �Индустриска� бб, ло-
цирано на КП.бр.8119, КО Неготино, во вкупна повр-
шина од 120,80 м2; 

- засолниште со рег. бр. 17, на улица �Петар Демир-
ски� бр. 2-а, лоцирано на КП.бр.11042, КО Неготино, 
во вкупна површина од 120,80 м2; 

 
Општина Охрид 
- засолниште со рег. бр. 1, во трговскиот центар на 

улица �Никола Карев� бб, КО Охрид, во вкупна повр-
шина од 196,75 м2; 

- засолниште со рег. бр. 12 на улица �Никола Ка-
рев� бб, КО Охрид, во вкупна површина од 196,75 м2; 

 
Општина Прилеп 
- засолниште со рег. бр. 29, на улица �Егејска� бр. 

72, лоцирано на КП.бр.12622, КО Прилеп, во вкупна 
површина од 39,50 м2; 

 
Општина Пробиштип 
- засолниште со рег. бр. 25, на регионалниот пат 

Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.365, КО Ле-
зово, во вкупна површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 27, на регионалниот пат 
Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.195, КО 
Гујновци, во вкупна површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 28, на регионалниот пат 
Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.195, КО 
Гујновци, во вкупна површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 29, на регионалниот пат 
Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.517, КО 
Гујновци, во вкупна површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 30, на регионалниот пат 
Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.531, КО 
Пишица, во вкупна површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 31, на регионалниот пат 
Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.651, КО 
Пишица, во вкупна површина од 100 м2; 

- засолниште со рег. бр. 32, на регионалниот пат 
Крупиште-Пробиштип, лоцирано на КП.бр.144, КО 
Крупиште, во вкупна површина од 100 м2; 

 
Општина Радовиш 
- засолниште со рег. бр. 5, на Кеј �8-ми Септември� 

бр. 1, лоцирано на КП.бр.2129, КО Радовиш, во вкупна 
површина од 310 м2; 

 
Општина Свети Николе 
- засолниште со рег. бр. 1, на улица �Пионерска� 

бр. 17, лоцирано на КП.бр.9776, КО Свети Николе, во 
вкупна површина од 127,16 м2; 

- засолниште со рег. бр. 2, на улица �Пионерска� 
бр. 15, лоцирано на КП.бр.9776, КО Свети Николе, во 
вкупна површина од 70,15 м2; 

 
Општина Струга 
- засолниште со рег. бр. 1, на улица �Јово Стефано-

ски� бб, лоцирано на КП.бр.2467/6, КО Струга, во 
вкупна површина од 120 м2; 

- засолниште со рег. бр. 13, на улица �Пролетерски 
бригади� бб, лоцирано на КП.бр.155, КО Струга, во 
вкупна површина од 160 м2; 

- засолниште со рег. бр. 14, на улица �Пролетерски 
бригади� бб, лоцирано на КП.бр.155, КО Струга, во 
вкупна површина од 160 м2; 

- засолниште со рег. бр. 20, на улица �Маршал Ти-
то� бб, лоцирано на КП.бр.1719/2, КО Струга, во вкуп-
на површина од 170 м2; 

- засолниште со рег. бр. 22, на улица �Маршал Ти-
то� бб, лоцирано на КП.бр.1848/3, КО Струга, во вкуп-
на површина од 240 м2; 

 
Општина Струмица 
- засолниште со рег. бр. 1/1, на улица �Невена Стој-

кова� бб, лоцирано на КП.бр.1260, КО Струмица, во 
вкупна површина од 273,41 м2; 

- засолниште со рег. бр. ½, на улица �Невена Стој-
кова� бб, лоцирано на КП.бр.1260, КО Струмица, во 
вкупна површина од 273,41 м2; 

- засолниште со рег. бр. 10, на улица �Климент 
Охридски� бб, лоцирано на КП.бр.108/2, КО Струмица, 
во вкупна површина од 350 м2; 

 
Општина Тетово 
- засолниште со рег. бр. 69, на улица �Љубо Божи-

новски-Пиш� бб, лоцирано на КП.бр.2020, КО Тетово, 
во вкупна површина од 240 м2; 

- засолниште со рег. бр. 64 во ЗТЦ �Базар�, на ули-
ца �Маршал Тито� бб, лоцирано на КП.бр.3666 и КП. 
бр.3711, КО Тетово, во вкупна површина од 230 м2; 

- засолниште со рег. бр. 99, на улица �Видое Сми-
левски - Бато� бб, лоцирано на КП.бр.6629, КО Тетово, 
во вкупна површина од 69 м2; 

 
Општина Штип 
- засолниште со рег. бр. 44, на улица �Христијан 

Тодоровски-Карпош� бб, лоцирано на КП.бр.6782, КО 
Штип, во вкупна површина од 57,63 м2; 

- засолниште со рег. бр. 20, на улица �Страшо Пин-
џур� бр. 2-4, лоцирано на КП.бр.7161, КО Штип, во 
вкупна површина од 203,80 м2; 

- засолниште со рег. бр. 17, на улица �Ванчо Прке� 
бб - Д-3, лоцирано на КП.бр.6972, КО Штип, во вкупна 
површина од 117,60 м2; 

- засолниште со рег. бр. 45 на улица �Ванчо Прке� 
бб - Д-2, лоцирано на КП.бр.6972, КО Штип, во вкупна 
површина од 109,71 м2; 

- засолниште со рег. бр. 22 на улица �Ленинова� бб, 
лоцирано на КП.бр.9445/2, КО Штип, во вкупна повр-
шина од 99,36 м2; 

 
Општина Гази Баба 
- засолниште со рег. бр. 25, на улица �Јани Лука-

ровски� бб во населбата �Автокоманда�, лоцирано на 
КП.бр.12965-1, КО Скопје, во вкупна површина од 
173,38 м2; 

 
Општина Карпош 
- засолниште со рег. бр. 159, на улица �Иво Рибар 

Лола� бр. 70, блок Ц-1, лоцирано на КП.бр.6170/3, КО 
Карпош, во вкупна површина од 380 м2; 

- засолниште со рег. бр. 354, на улица �Воин Дра-
шкоци� бб, лоцирано на КП.бр.265 и КП.бр.236/1, КО 
Ѓорче Петров, во вкупна површина од 146,03 м2; 
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- јавно тунелско засолниште �Нерези� со рег. бр. 
296, лоцирано на КП.бр.1098, КП.бр.1101 и КП. 
бр.1099, КО Нерези, во вкупна површина од 200 м2;  
Општина Кисела Вода 
- засолниште со рег. бр. 255, на булевар �Јане Сан-

дански� бр. 104/106/108, лоцирано на КП.бр.832, КО 
Кисела Вода II, во вкупна површина од 250 м2; 

- засолниште со рег. бр. 244, на булевар �Јане Сан-
дански� бр. 72/74/76, лоцирано на КП.бр.832, КО Кисе-
ла Вода II, во вкупна површина од 250 м2; 

- засолниште со рег. бр. 585, на улица �Огњан При-
ца� бб, лоцирано на КП.бр.1343, КО Кисела Вода I, во 
вку на површина од 300 мп 

2; 
Општина Центар 
- засолниште со рег. бр. 186, во ДТЦ �Маврово�, 

лоцирано на КП.бр.8891/2, КО Центар I, во вкупна по-
вршина од 200,05 м2; 

- јавно тунелско засолниште со рег. бр. 258, на ули-
ца �Загребска� бб, лоцирано на КП.бр.1271, КО Центар 
I, во вкупна површина од 290 м2; 

- јавно тунелско засолниште со рег. бр. 259, на ули-
ца �Лазар Личеноски� бб, лоцирано на КП.бр.5071, КО 
Центар I, во вкупна површина од 936 м2; 

- јавно тунелско засолниште со рег. бр. 262, на ули-
ца �153� бб, Гази Баба, лоцирано на КП.бр.13272, КО 
Центар I, во вкупна површина од 266 м2; 

- јавно тунелско засолниште со рег. бр. 263, на Гази 
Баба, во вкупна површина од 280 м2; 

- јавно тунелско засолниште со рег. бр. 265, на ули-
ца �Ордан Чопела� бб, лоцирано на КП.бр.1844, КО 
Центар 2; 

- јавно тунелско засолниште со рег. бр. 266, на улица 
�Цветан Димов� бб, во вкупна површина од 626,37 м2; 

- засолниште со рег. бр. 280, на улица �Бихаќка� бр. 
10, лоцирано на КП.бр.2507, КО Центар 2, во вкупна 
површина од 334,92 м2;   
Општина Чаир 
- засолниште со рег. бр. 128, во ТЦ �Ж. Брајков-

ски�, на улица �Петар Манџуков 1� бр. 14, лоцирано на 
КП.бр.12965-1, КО Скопје, во вкупна површина од 
131,70 м2. 
Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат 

на користење на Дирекцијата за заштита и спасување, 
без надоместок.                                                           

Член 2 
Предавањето и приемот на недвижните ствари од член 1 

на оваа одлука со целокупната инфраструктура и проектна и 
техничка документација, ќе се изврши меѓу Министерството 
за одбрана и Дирекцијата за заштита и спасување. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
         Бр. 19-4758/1                    Претседател на Владата 
15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
               Скопје                       д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 

1549. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.12.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА  
НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува правото на користење на недвижни ствари 
и тоа: 

- деловни простории - канцеларии бр. 9, 10 и 11 од 
објектот  на улица �Партизанска� бб во Берово, лоци-
ран на КП.бр.310, КО Берово, во вкупна површина од 
48 м2; 

- дел од магацин С-200  во касарната во Берово, ло-
циран на КП.бр.73, КО Берово, во вкупна површина од 
90 м2; 

 - гаража во тврда градба  во касарната во Берово, 
лоцирана на КП.бр.73, КО Берово, во површина од 15 
м2; 

- деловните простории - 10 канцеларии на вториот 
кат од објектот  на улица �Славко Лумбарковски� бб во 
Битола, лоциран на КП.бр.6247, КО Битола, во вкупна 
површина од 215,43 м2; 

- Центар за обука, на улица �Студентска� бб во Би-
тола, лоциран на КП.бр.10906/117, КО Битола, со вкуп-
на површина од 1034 м2 и земјиште со вкупна површи-
на од 4166 м2; 

- Противпожарна кула  на улица �Студентска� бб во 
Битола, лоцирана на КП.бр.10906 и КП.бр.11269, КО 
Битола, во вкупна површина од 35 м2; 

- магацин на улица �Студентска� бб во Битола, ло-
циран на КП.бр.10906/117 и КП.бр.11269, КО Битола, 
во вкупна површина од 253 м2; 

- две гаражи на улица �Студентска� бб во Битола, 
лоцирани на КП.бр.10906/117 и КП.бр.11269, КО Бито-
ла, во вкупна површина од 40 м2; 

- Објект број 76 во касарната �Стеван Наумов - 
Стив� во Битола, лоциран на КП.бр.13370/1, КО Бито-
ла, во вкупна површина од 471 м2; 

- дел од објект број 78 во касарната �Стеван Наумов 
- Стив� во Битола, лоциран на КП.бр.13370/1, КО Бито-
ла, во вкупна површина од 84 м2; 

- Објект број 79 во касарната �Стеван Наумов - 
Стив� во Битола, лоциран на КП.бр.13370/1, КО Бито-
ла, во вкупна површина од 90 м2; 

- деловни простории и магацин од објектот на пора-
нешната Територијална одбрана во Валандово, лоци-
ран на КП.бр.992, КО Валандово, во вкупна површина 
од 499 м2 и земјиштето кое му припаѓа на објектот; 

- гаража до објектот на поранешната Територијална 
одбрана во Валандово, лоциран на КП.бр.991, КО Ва-
ландово, во вкупна површина од 20 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 22, 23, 24, 25 
и 26 на приземјето и канцеларии бр. 31, 32 и 33 на пр-
виот кат од објектот на улица �Панко Брашнар� бб во 
Велес, лоциран на КП.бр.1766, КО Велес, во вкупна 
површина од 105 м2; 

- магацински простории бр. 38, 40, 41 и 43 од обје-
ктот  на улица �Панко Брашнар� бб во Велес, лоциран 
на КП.бр.1766, КО Велес, во вкупна површина од 
206,32 м2; 

- две гаражи од тврда градба на улица �Панко 
Брашнар� бб во Велес, лоцирани на КП.бр.1518/2, КО 
Велес, во вкупна површина од 27,64 м2; 

- магацин во с. Отовица, лоциран на КП.бр.5453, 
КО Отовица, во вкупна површина од 187 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 4, 5, 6 и 7 и 
магацин од објектот  на улица �Бел Камен� бб во Вини-
ца, лоциран на КП.бр.8280, КО Виница, во вкупна по-
вршина од 86 м2 на деловните простории и од 43 м2 на 
магацинот во подрумот; 

- деловни простории - канцеларии бр. 1, 2, 3, 4 и 9 
од објектот  на улица �Маршал Тито� бр. 170 во Гевге-
лија, лоциран на КП.бр.5453, КО Гевгелија, во вкупна 
површина од 86,90 м2; 

- магацин бр. 17 С-20 во Касарната �Јосиф Јосифов-
ски� во Гевгелија, лоциран на КП.бр.2983/15, КО Ге-
вгелија, во вкупна површина од 223 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 24, 25 и 25-а 
и една канцеларија без нумерација во површина од 20 
м2 од објектот  на улица �Браќа Гиновски� бб во Гости-
вар, лоциран на КП.бр.1931, КО Гостивар, во вкупна 
површина од 69,45 м2; 
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- дел од магацин од објектот на улица �Браќа Ги-
новски� бб, лоциран на КП.бр.1931, КО Гостивар, во 
вкупна површина од 110 м2; 

- 3 (три) деловни простории од објектот во изградба 
на улица �Осми Септември� бб во Дебар, лоциран на 
КП.бр.2808, КО Дебар, во вкупна површина од 45 м2; 

- магацин бр. 10  во касарната �Лиман Каба� во Де-
бар, лоциран на КП.бр.14/2, КО Дебар, во вкупна повр-
шина од 151 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 4, 5 и 6 од об-
јектот на булевар �Македонија� бб во Делчево, лоци-
ран на КП.бр.6648/11, КО Делчево, во вкупна површи-
на од 34,5 м2; 

- гаража во тврда градба на булевар �Македонија� 
бб во Делчево, лоциран на КП.бр.6648/11, КО Делчево, 
во вкупна површина од 15 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 1 и 5 од обје-
ктот на улица �Битолска� бб во Демир Хисар, лоциран 
на КП.бр.252, КО Демир Хисар, во вкупна површина 
од 22,8 м2; 

- дел од магацин С-20 на улица �Битолска� бб во 
Демир Хисар, лоциран на КП.бр.14 и КП.бр.8/1, КО 
Демир Хисар, во вкупна површина од 130 м2; 

- гаража од тврда градба на улица �Битолска� бб во 
Демир Хисар, лоцирана на КП.бр.251/1, КО Демир Хи-
сар, во вкупна површина од 18 м2; 

- Управна зграда на Територијална одбрана лоцира-
на на улица �7 Септември� бр. 49 во Кавадарци, КП. 
бр.12670, КО Кавадарци, со вкупна површина од 208 м2 
и земјиштето што и припаѓа; 

- магацин (подрумски простории)- Ц3-П3, Ц3-П5, 
ЦЗ-П8, ЦЗ-П9, ТО-П10, ТО-П11, ТО-П12, ТО-П13, ТО-
П14 и ТО-П15, во зграда на Собранието на Општината,  
на улица �Маршал Тито� бб во Кавадарци, лоциран на 
КП.бр.13138, КО Кавадарци, во вкупна површина од 
191,63 м2; 

- гаража од тврда градба на улица �Маршал Тито� 
бб во Кавадарци, лоцирана на КП.бр.13138, КО Кава-
дарци, во вкупна површина од 15 м2; 

- Центар за обука во село Горно Бошава КП.бр.139, 
КО Кавадарци со вкупна површина од 231 м2 и земји-
штето кое му припаѓа; 

- четири (4) канцеларии во зградата на Министерс-
твото за одбрана, лоцирани на улица �Борис Кидрич� 
бр. 2 во Кичево, КП.бр.3374, КО Кичево со вкупна по-
вршина од 45 м2; 

- гаража во тврда градба, (прва лево), на улица �Бо-
рис Кидрич� бр. 2 во Кичево, лоцирана на КП.бр.3374, 
КО Кичево, во вкупна површина од 18 м2; 

- магацин бр. 17 во касарната во Кичево, лоциран 
на КП.бр.37, КО Кичево, во вкупна површина од 514 
м2; 

- деловни простории - канцеларии  9+1, 10 на први-
от кат и  канцеларии бр. 1, 2 на приземјето од објектот 
на улица �Никола Карев� бр. 13 во Кочани, лоциран на 
КП.бр.1719, КО Кочани, во вкупна површина од 85 м2; 

- гаража во тврда градба (двојна), на улица �Никола 
Карев� бр. 13 во Кочани, лоциран на КП.бр.1719, КО 
Кочани, во вкупна површина од 30 м2; 

- магацински простории на приземје од објектот на 
улица �Никола Карев� бр. 13 во Кочани, лоцирани на 
КП.бр.1719, КО Кочани, во вкупна површина од 34 м2; 

- магацин - објект бр. 11 во касарната во Кочани, 
лоциран на КП.бр.4800, КО Кочани, во вкупна површи-
на од 230 м2; 

- Центар за обука Пониква Осогово 6 објекта, со 
вкупна површина од 1.470 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 1 и 3 од обје-
ктот на улица �Гоце Делчев� бр. 76 во Кратово, лоци-
ран на КП.бр.911/2, КО Кратово, во вкупна површина 
од 22,35 м2; 

- дел од магацин С-200 на улица �Гоце Делчев� бр. 
76 во Кратово, лоциран на КП.бр.911/1, КО Кратово, во 
вкупна површина од 150 м2; 

- гаража во тврда градба, со магацин лоцирана на 
КП.бр.911/1, КО Кратово, во вкупна површина од 25 
м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 42/1, 43 и 44 
на вториот кат од објектот на улица �Маршал Тито� бр. 
175 во Крива Паланка, лоциран на КП.бр.805, КО Кри-
ва Паланка, во вкупна површина од 43,20 м2; 

- дел од магацин - тврда градба на улица �8-ми 
Октомври� бб во Крива Паланка, лоциран на КП. 
бр.2321/2, КО Крива Паланка, во вкупна површина од 
56 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 12 и 17 од об-
јектот на улица �Никола Ѓурковиќ� бб во Крушево, ло-
циран на КП.бр.20/975, КО Крушево, во вкупна повр-
шина од 26,10 м2; 

- дел од магацин С-2 на место викано �Гумење� -  
Крушево, лоциран на КП.бр.198, КО Крушево, во вкуп-
на површина од 150 м2; 

- деловна просторија - канцеларија бр. 3 на првиот 
кат и канцеларии бр. 8, 10, 11 и 15 на вториот кат, во 
вкупна површина од 62 м2 и гаража во површина од 36 
м2 од објектот на улица �11 Октомври� бб во Кумано-
во, лоциран на КП.бр.16419, КО Куманово; 

- две простории од магацинот во касарната �Боро 
Менков� во Куманово, лоциран на КП.бр.7, КО Кума-
ново, во вкупна површина од 220 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 1, 2 и 5 од об-
јектот на улица �7-ми Септември� бр. 4 во Македонски 
Брод, лоциран на КП.бр.41252, КО Македонски Брод, 
во вкупна површина од 52 м2; 

- гаража монтажна - лимена, на улица �7-ми Сеп-
тември� бр. 4 во Македонски Брод, лоцирана на КП. 
бр.41252, КО Македонски Брод, во вкупна површина 
од 15 м2; 

- дел од магацин - типски, С-200 во објектот на ули-
ца �Димитар Влахов� бб во Македонски Брод, лоциран 
на КП.бр.1401/1, КО Македонски Брод, во вкупна по-
вршина од 100 м2; 

- деловни простории - канцеларија бр. 1 на призем-
је, канцеларија бр. 1 на првиот кат и дел од канцеларија 
бр. 2 на првиот кат - 25 м2, од објектот на улица �Мар-
шал Тито� бр. 1 во Неготино, лоциран на КП.бр.5364, 
КО Неготино, во вкупна површина од 55 м2; 

- магацин на автобуската станица, на улица �Мар-
шал Тито� бб во Неготино, лоцирана на КП.бр.5198/1, 
КО Неготино, во вкупна површина од 100 м2; 

- гаража на автобуската станица на улица �Маршал 
Тито� бб во Неготино, лоцирана на КП.бр.5198/1, КО 
Неготино, во вкупна површина од 36 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 40,42, 44 и 46 на 
третиот кат во вкупна површина од 70 м2 и гаража во по-
вршина од 20 м2 од објектот на улица �Димитар Влахов� 
бб во Охрид, лоциран на КП.бр.15312, КО Охрид; 

- деловни простории - канцеларии бр. 6 и 7 на вто-
риот кат и канцеларии бр. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 на третиот кат 
во вкупна површина од 212 м2 и две гаражи во вкупна 
површина од 30 м2 од објектот на улица �Егејска� бр. 
72 во Прилеп, лоциран на КП.бр.12623, КО Прилеп; 

- магацин С-200, објект 24, во касарната �Мирче 
Ацев� во Прилеп, лоциран на КП.бр.797/1, КО Прилеп, 
во вкупна површина од 243 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 28, 31 и 33 од 
објектот на улица �Јоаким Стојковски� бр. 1 во Проби-
штип, лоциран на КП.бр.737/2, КО Пробиштип, во 
вкупна површина од 35 м2; 

- магацин С-300 на улица �Цветко Тонев� бб во 
Пробиштип, лоциран на КП.бр.743, КО Пробиштип, во 
вкупна површина од 200 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 8, 9 и 10 на 
приземје од објектот на улица �Александар Македон-
ски� бб во Радовиш, лоциран на КП.бр.2130, КО Радо-
виш, во вкупна површина од 43,20 м2; 
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- магацин бр. 1 во тврда градба на улица �Плачко-
вица� бб во Радовиш, (�Стара касарна�), лоциран на 
КП.бр.797/1, КО Радовиш, во вкупна површина од 49 
м2; 

- магацин бр. 2 во тврда градба на улица �Плачко-
вица� бб во Радовиш, (�Стара касарна�), лоциран на 
КП.бр.797/1, КО Радовиш, во вкупна површина од 130 
м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 17 и 18 од об-
јектот на Плоштад �Маршал Тито� бб во Ресен, лоци-
ран на КП.бр.839, КП.бр.890, КП.бр.891, КП.бр.894, 
КП.бр.895, КП.бр.930/1, КП.бр.930/2, КП.бр.936 и КП. 
бр.940, КО Ресен, во вкупна површина од 25,80 м2; 

- магацин С-20, (во кругот на Министерството за 
внатрешни работи), на улица �29 Ноември� бб во Ре-
сен, лоциран на КП.бр.1077/2, КО Ресен, во вкупна по-
вршина од 202 м2; 

- гаража метална (во кругот на Министерството за 
внатрешни работи), на улица �29 Ноември� бб во Ре-
сен, лоцирана на КП.бр.1077/2, КО Ресен, во вкупна 
површина од 15 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. Ц-1, Ц-2 и Ц-
3 од објектот на Плоштад �Илинден� 23-а во Свети Ни-
коле, лоциран на КП.бр.10033, КО Свети Николе, во 
вкупна површина од 64 м2; 

- дел од магацин С-20, на улица �Маршал Тито� бб 
во Свети Николе, лоциран на КП.бр.10726, КО Свети 
Николе, во вкупна површина од 100 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 19, 20, 23 и 
24  и 1 (една) просторија на поткровјето од објектот на 
улица �Владо Малевски� бб во Струга, лоцирани на 
КП.бр.2232, КО Струга, во вкупна површина од 57 м2; 

  - простории бр. 1 и 2 во магацинот на КРО 
�Единство�, лоцирани на улица �Маршал Тито� бб во 
Струга,  во вкупна површина од 28 м2 ; 

- деловни простории - канцеларии бр. 2, 6 и 9 на пр-
виот кат од објектот на улица �Моша Пијаде� бб во 
Струмица, лоциран на КП.бр.7034, КО Струмица, во 
вкупна површина од 52,15 м2; 

- магацин - објект бр. 16 во кругот на касарната во 
Струмица, лоциран на КП.бр.7034, КО Струмица, во 
вкупна површина од 307 м2; 

- канцеларии бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на 
вториот кат во објектот на улица �Љубо Божиновски - 
Пиш� бб во Тетово, лоциран на КП.бр.5331 и КП. 
бр.2097, КО Тетово, во вкупна површина од 345 м2; 

- магацин во објектот на улица �Љубо Божиновски - 
Пиш� бб во Тетово, лоциран на КП.бр.5331 и КП. 
бр.2097, КО Тетово, во вкупна површина од  250 м2; 

- 6 (шест) гаражи во тврда градба, на улица �Љубо 
Божиновски - Пиш� бб во Тетово, лоцирани на КП. 
бр.5331 и КП.бр.2097, КО Тетово, во вкупна површина 
од 123 м2; 

- Центар за обука �Шипковичко теќе� - Тетово; 
- деловни простории - канцеларии бр. 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 и 14 на вториот кат од објектот на улица �Хри-
стијан Тодоровски - Карпош� бб во Штип, лоциран на 
КП.бр.6771, КО Штип, во вкупна површина од 242,23 
м2; 

- гаража во објектот на улица �Христијан Тодоров-
ски - Карпош� бб во Штип, лоцирана на КП.бр.6771, 
КО Штип, во вкупна површина од 41,30 м2; 

- магацин �Новакова чешма� во кругот на касарната 
во Штип, лоциран на КП.бр.839 и КП.бр.522/2, КО Но-
во Село, во вкупна површина од 400 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 10 и 11 од ба-
рака бр. 11 на улица �Александар Македонски� бб во 
Скопје, лоцирана на КП.бр.13274/1, КО Гази Баба, во 
вкупна површина од 45 м2;        

- магацин во кругот на Железара - Скопје, лоциран 
на КП.бр.2207, КО Гази Баба, во вкупна површина од 
207 м2; 

- магацин - хангар во круг на Железара - Скопје, ло-
циран на КП.бр.2207, КО Гази Баба, во вкупна површи-
на од 150 м2;  

- Центар за обука на улица �Б. Стефановски� бб во 
населбата Маџари - Скопје, КО Маџари, во вкупна по-
вршина од 150 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 6, 7 и 8 од ба-
рака на улица �Партизански одреди� бр. 68 во Скопје, 
лоцирана на КП.бр.1673, КО Карпош, во вкупна повр-
шина од 38 м2; 

- Центар за обука �Хром� на улица �Воин Драшко-
виќ� бб во населбата Ѓорче Петров - Скопје, лоциран 
на КП.бр. 235 и 236/1, КО Карпош со вкупна површина 
од 3.109 м2 и земјиштето кое му припаѓа; 

- деловни простории - две канцеларии од барака бр. 
1 на улица �Првомајска� бб во Скопје, лоцирана на КП. 
бр.1086, КО Кисела Вода I, во вкупна површина од 
21,45 м2; 

- деловни простории - канцелариите во првиот влез 
на бараката бр. 5 на улица �Првомајска� бб во Скопје, 
лоцирана на КП.бр.1086, КО Кисела Вода I, во вкупна 
површина од 56,20 м2; 

- магацин од тврда градба, (во кругот на Јавното 
претпријатие за комунални услуги во Општината Кисе-
ла Вода - Скопје), во вкупна површина од 522 м2; 

- деловни простории - канцеларии бр. 1, 2, 3, 4 и 7 
во барака бр. 1 на улица �Михаил Цоков� бб во Скопје, 
лоцирана на КП.бр.5407, КО Центар I, во вкупна повр-
шина од 58 м2; 

- магацин - хангар на улица �Ѓорче Петров� бб во 
Скопје, лоциран на КП.бр.1, КО Ѓорче Петров, во 
вкупна површина од 100 м2; 

- магацин - хангар 3 (три) објекти во касарна �Илин-
ден� во Скопје; 

- деловни простории - канцеларии бр. 2, 4, 5 и 11 во 
објектот на улица �Босна и Херцеговина� бб во Скопје, 
лоциран на КП.бр.11966/1 и КП.бр.11967/2, КО Чаир, 
во вкупна површина од 52 м2; 

- магацин во тврда градба на улица �Бутелска� бр. 19 
во Скопје,  КО Чаир,  во вкупна површина од 386 м2; 

- барака бр. 11, (7 канцеларии), во вкупна површина 
од 110 м2 и гаража во тврда градба во површина од 15 
м2 на улица �Првомајска� бб во Скопје, лоцирани на 
КП.бр.1086, КО Кисела вода I, и додатна просторија 
магацин во вкупна површина од 41,30 м2. 

- објект бр. 48, во кругот на касарната �Гоце Дел-
чев� во Скопје, лоциран на КП.бр.1768/1, КО Кисела 
Вода II, во вкупна површина од 800 м2 со земјиштето 
кое му припаѓа;  

- магацин бр. 141 во кругот на касарната Гоце Дел-
чев во Скопје, лоциран на КП.бр.1768/1, КО Кисела 
Вода II, со вкупна површина од 471 м2; 

- 3 (три) простории од магацинот бр. 27, во кругот на ка-
сарната �Гоце Делчев� во Скопје, лоциран на КП. бр.1768/1, 
КО Кисела Вода II, со вкупна површина од 162 м2; 
Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат 

на користење на Дирекцијата за заштита и спасување, 
без надоместок. 

                                                         
Член 2 

Предавањето и приемот на недвижните ствари од 
член 1 на оваа одлука со целокупната инфраструктура 
и проектна и техничка документација, ќе се изврши ме-
ѓу Министерството за одбрана и Дирекцијата за зашти-
та и спасување. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
          Бр. 19-4759/1                   Претседател на Владата 
15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
                Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1550. 
Врз основа на член 20 став 1, а во врска со член 16 

став 2 од Законот за користење и располагање со ства-
рите на државните органи (�Службен весник на Репуб-
лика  Македонија� бр. 8/05), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15.12.2005 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на недвижни ствари, и тоа: 

- објект и земјиште �Стара касарна Кочани�, лоци-
ран на КП.бр.11594, КО Кочани; 

- објекти и земјиште од локалитетот �Пониква� - 
Кочани, лоцирани на КП.бр.332 КО Јамиште - Проби-
штип, и 
Недвижните ствари - објектот и земјиштето �Стара 

касарна Кочани� и објектите бр. 3, 4, 5 и 6 од локалите-
тот �Пониква�, се даваат на користење на Општината 
Кочани. 
Недвижните ствари - објектите бр.2 и бр.9 (пекара) 

од локалитетот �Пониква�, се даваат на користење на 
Скијачката федерација на Македонија. 
Недвижните ствари - објектите бр. 1, 7 и 8 (трпеза-

рија и кујна) од локалитетот �Пониква�, се даваат на 
користење на Македонската православна црква - Бре-
галничка епархија. 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат на времено користење без надомест. 
 

Член 2 
Приемот и предавањето на недвижните ствари од 

член 1 на оваа одлука ќе се изврши со записник меѓу 
Министерството за одбрана и Општината Кочани, Ски-
јачката федерација на Македонија, Македонската пра-
вославна црква - Брегалничка епархија. 

 
Член 3 

Времето, начинот и условите на користењето на 
недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се утвр-
дат со договор.  

 
Член 4 

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

 
          Бр. 19-4760/1                    Претседател на Владата 
15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
               Скопје                       д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 

1551. 
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 и 55/05), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
19.12.2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВА-
ЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ - МЕРНА  

ОПРЕМА 
 

Член 1 
На �Електростопанство на Македонија�, Акционер-

ско друштво за дистрибуција и снабдување со еле-
ктрична енергија во државна сопственост - Скопје, му 
престанува користењето на движните ствари - мерна 

опрема обезбедени од Швајцарската финансиска по-
мош согласно Договорот за техничка и финансиска со-
работка склучен помеѓу Владата на Швајцарската Кон-
федерација и Владата на Република Македонија од 
26.10.1999 година, наведени во спецификација на 
движни ствари - мерна опрема, која е дадена во прилог 
на оваа одлука и е составен дел на одлуката. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на користење на Универзитетот �Св.Кирил и Методиј� 
- Скопје - Електротехнички факултет - Скопје, без на-
доместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на движните ствари од член 1 
на оваа одлука да се изврши меѓу �Електростопанство 
на Македонија�, Акционерско друштво за дистрибуци-
ја и снабдување со електрична енергија во државна 
сопственост - Скопје и Универзитетот �Св.Кирил и 
Методиј� - Скопје - Електротехнички факултет - Скоп-
је, во рок од десет дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
        Бр. 19-4792/2                  Заменик на претседателот 
19 декември 2005 година        на Владата на Република  
            Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шеќеринска, с.р. 
 

�Програм за ефикасна дистрибуција на енергија� 
на Електротехничкиот факултет - Скопје 
Спецификација за опрема на проектот 

 Име на мер-
ната опрема Договор Пози-

ција 
Цена 
CHF 

Коли-
чина 

1 Систем за  
тестирање  
броила и 
мерни 
трансформа-
тори  
тип 
CALPORT 

MTE AG, 
Швајцарија    
Бр.07-351/1  
од 24.01.2005  23 27.900,00 1 

2 Анализатор на  
квалитет на ел.  
енергија NSQ 

MTE AG,  
Швајцарија   
Бр.07-351/1   
од 24.01.2005 

26 9.250,00 1 

3 Електронско   
оптоварување 
Phantom Load 

MTE AG,  
Швајцарија   
Бр.07-351/1  
од 24.01.2005 

27 11.520,00 1 

4 Пренослива   
баждарница   
за едно броило  
PWS 2.3 

MTE AG,  
Швајцарија    
Бр.07-351/1  
од  24.01.2005 

25 8.550,00 1 

5 Преносен   
персонален   
компјутер 

Brivus AG,  
Швајцарија   
Бр.07-266/1  
од 20.01.2005 

39 2.900,00 1 

6 Уред за мере ње 
капацитивност  
и фактор на  
дисипација 

MTE AG,  
Швајцарија   
Бр.07-351/1  
од 24.01.2005 

28 84.665,00 1 

7 Струјен  
бустер 

MTE AG,  
Швајцарија   
Бр.07-351/1  
од 24.01.2005 

28а 19.850,00 1 

8 Анализатор   
на моќност 

ABB Schweiz 
AG  
Бр.07-352/1  
од 24.01.2005 

12 2.778,00 1 

                                                            Вкупно:  167.413,00 
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1552. 
Врз основа на  член 383 од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19.12.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА УДЕЛИ 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за пренесување на удели УО.02-
7695/33/3 од 16.12.2005 година, донесена од Управниот 
одбор на �Електростопанство на Македонија� АД за 
дистрибуција и снабдување со електрична енергија во 
државна сопственост Скопје, на седницата одржана на 
16.12.2005 година. 

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

 
Бр. 19-4792/5                      Заменик на претседателот  

19 декември 2005 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
 
1553. 
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 

на становите во општествена сопственост (�Службен 
весник на СРМ� бр. 36/90 и �Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 62/02), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.12.2005 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА  ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ  ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 
 
1. Во Одлуката за намалување на цената на стано-

вите во општествена сопственост (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 
59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 66/94, 36/94, 18/95, 
32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 
34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 51/00, 112/00, 
51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03 и 5/05), во членот 4 
зборовите: �31 декември 2005 година� се заменуваат со 
зборовите: �31 декември 2006 година�. 

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

 
   Бр. 19-68/2               Заменик на претседателот 

19 декември 2005 година       на Владата на Република 
      Скопје                          Македонија,  
                          Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
 
1554. 
Врз основа на член 383 од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19.12.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА ОБЈЕКТИ 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за пренесување на право на сопственост на 
објекти на ССЕСМ  УО. 02-3576/14/6 од 20.06.2005 го-

дина, донесена од Управниот одбор на �Електростопанс-
тво на Македонија� Акционерско друштво за 
производство, дистрибуција  и снабдување со електрич-
на енергија во државна сопственост Скопје, на седница-
та одржана на 20.06.2005 година. 

2. Се задолжува АД ЕСМ и АД ЕЛЕМ, согласно 
Планот за поделба на АД ЕСМ да ја спроведат Одлуката 
од точка 1 во своите евиденции. 

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

 
Бр. 19-4792/4                      Заменик на претседателот  

19 декември 2005 година         на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1555. 
Врз основа на член 383, став 1, алинеја 6 и член 439 

став 1 и 4 од Законот за трговските друштва (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 28/04), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
19.12.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИОТ ВЛОГ 
НА �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА�, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА 
И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ  
1. Се одобрува зголемување на акционерскиот ка-

питал на �Електростопанство на Македонија� Акцио-
нерско друштво за дистрибуција и снабдување со еле-
ктрична енергија, во државна сопственост, Скопје во 
износ од 8.062.940.000,00 денари. 

2. Зголемувањето на основната главнина на Друштво-
то со сопствените средства, ќе се изврши по пат на зголе-
мување на вкупниот број на акции, за износот за кој е из-
вршено зголемувањето од точка 1 на оваа одлука. 

3. Пререгистрација на влогот на Друштвото и негово за-
пишување во Централниот депозитар за хартии од вред-
ност ќе изврши �Електростопанство на Македонија�, Акци-
онерско друштво за дистрибуција и снабдување со еле-
ктрична енергија, во државна сопственост - Скопје. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за зголемување на акционерскиот 
влог на �Електростопанство на Македонија�, Акцио-
нерско друштво за дистрибуција и снабдување со еле-
ктрична енергија, во државна сопственост - Скопје бр. 
19-4521/2 од 1.12.2005 година. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
Бр. 19-4792/6                      Заменик на претседателот 

19 декември 2005 година        на Владата на Република 
   Скопје                                           Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1556. 
Врз основа на член 383, став 1, алинеја 6 и член 439 

став 1 и 4 од Законот за трговските друштва (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 28/04), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
19.12.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ВЛОГОТ НА 
�ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА�, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА 
И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 
 
1. Се одобрува докапитализација на финансиската 

помош од Швајцарската Конфедерација на Владата на 
Република Македонија изразена во вредност на имот 
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(средства) во влогот на �Електростопанство на Маке-
донија� Акционерско друштво за дистрибуција и снаб-
дување со електрична енергија, во државна сопстве-
ност - Скопје во износ од 8.434.064 CHF во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

2. Зголемувањето на основната главнина на Друш-
твото со сопствените средства, ќе се изврши по пат на 
зголемување на вкупниот број на обични акции, а за 
износот за кој е извршено зголемувањето од точка 1 на 
оваа одлука. 

3. Пререгистрација на влогот на Друштвото и негово за-
пишување во Централниот депозитар за хартии од вред-
ност ќе изврши �Електростопанство на Македонија�, Акци-
онерско друштво за дистрибуција и снабдување со еле-
ктрична енергија, во државна сопственост - Скопје. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за докапитализација на влогот на 
�Електростопанство на Македонија�, Акционерско 
друштво за дистрибуција и снабдување со електрична 
енергија, во државна сопственост - Скопје бр. 19-
4521/3 од 1.12.2005 година. 

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

 
Бр. 19-4792/3                      Заменик на претседателот 

19 декември 2005 година        на Владата на Република 
   Скопје                                           Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1557. 
Владата на Република Македонија, во врска со член 

418 став 3  од Законот за трговските друштва (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 28/04), на 
19.12.2005 година, изготви 

 
С Т А Т У Т 

НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, 

предметот на работење, износот на основната главни-
на, номиналната вредност на акциите, бројот на акции-
те, правата, обврските, ограничувањата и погодности-
те, предностите што за себе ги задржува основачот, по-
стапката за свикување и одржување на собранието, 
фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, соста-
вот и начинот на избор на органот на управување, орга-
низација,  формата и начинот на објавувањата и други 
одредби што се од значење за Електростопанство на 
Македонија, Акционерското друштво за дистрибуција 
и снабдување со електрична енергија, во државна сопс-
твеност, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото).  

 
Член 2 

 Друштвото настана со Одлука за поделба на Акци-
онерското друштво за производство, пренесување и ди-
стрибуција на електрична енергија �Електростопанство 
на Македонија� во државна сопственост, Скопје бр. 23-

3343/1 од 27.09.2004 година, донесена од Владата на 
Република Македонија, врз основа на Законот за прео-
бразба на Електростопанство на Македонија. (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 19/04). 
Друштвото е еден од правните следбеници на 

АД �Електростопанство на Македонија� во државна 
сопственост, Скопје запишано во Трговскиот реги-
стар во Основниот суд Скопје I под 
П.Трег.бр.362/2001. 

 
II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 3 

Друштвото работи и учествува во правниот про-
мет под фирма: Електростопанство на Македонија, 
Акционерско друштво за дистрибуција и снабдува-
ње со  електрична енергија, во државна сопстве-
ност, Скопје.  
Во правниот промет Друштвото употребува и скра-

тена ознака на фирмата која гласи: АД �Електросто-
панство на Македонија�, во државна сопственост, 
Скопје. 
Друштвото има скратено име АД ЕСМ. 
  

Член 4 
Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. �11 

Октомври� бр. 9. 
 

Член 5 
Друштвото има печат, штембил и знак. 
Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се 

утврдат со акт на Управниот одбор. 
 

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 6 
Предмет на работење на Друштвото се следните 

дејности:         
40 Снабдување со електрична енергија, гас, па-

реа и топла  вода 
40.1 Производство и дистрибуција на електрична 

енергија  
45.2 
         

Изградба на цели објекти или нивни делови: 
нискоградба 

45.3   Инсталатерски работи 
50.2 Одржување и поправка на моторни возила 
60.2 Друг копнен сообраќај 
63.1 Претовар на товар и складирање 
64.2 Телекомуникации 

Мобилни телекомуникациски услуги 
28.1 Производство на метални конструкциски 

производи 
55.1 Хотели  
72.3 Обработка на податоци 
74.2 Архитектонски и инженерски активности и 

соодветни технички услуги 
74.6 Активности на истрага и обезбедување 
 Технички прием на електроенергетски објекти 
 Управување со електродистрибутивен систем 
Претежни дејности на Друштвото се: 
40 Снабдување со ел.енергија, гас, пареа и топла вода 
40.1 Производство и дистрибуција на ел.енергија 
 - Управување со системот за дистрибуција на  

електрична енергија, 
 - Снабдување со електрична енергија на та-

рифни потрошувачи на мало. 
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 Претежната дејност на Друштвото  дистрибуција 
на електрична енергија, управување со системот за ди-
стрибуција на електрична енергија и снабдување со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало 
се дејности  од јавен интерес. 

 
IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛ-
НА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ, ПРА-
ВА, ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ 

 
Член 7 

Основниот капитал на друштвото изнесува 
14.931.909.000,00 денари (четиринаесет милијарди 
деветстотини триесет и еден милион деветстотини 
и девет илјади  денари) или 244.125.853 ЕВРА,спо-
ред средниот курс на Народна Банка на Република 
Македонија објавен еден ден пред усвојување на 
Статутот,поделени на 14.931.909 обични акции со 
номинална вредност од 1.000,00 денари (една илја-
да) денари по акција. 
Секоја обична акција му дава право на нејзиниот 

сопственик да даде еден глас за прашањата за кои гла-
саат акционерите на Друштвото. 
Ниеден акционер или група на акционери немаат 

никакво право на првенство на купување или приори-
тетно право за претплатување или купување на каков 
било дел од какво било ново или дополнително издава-
ње на акции или хартии од вредност што може да се 
претвораат во акции или на друг начин даваат право на 
акции, освен во обем што се бара во Законот за тргов-
ски друштва, без оглед на тоа дали акции или хартии 
од вредност се или од сега ќе бидат одобрени или на 
кој било начин да се издадени.        

 
V . ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ  

НА ВРАБОТЕНИТЕ 
  

Член 8 
Се основа Фонд од кој вработените можат да стек-

нат акции на Друштвото,  бесплатно или по повластена 
цена. 
Фондот нема својство на правно лице. 
 

Член 9 
Собранието на Друштвото донесува Програма, спо-

ред која вработените ќе стекнуваат акции, Одлука за 
издавање на акции наменети за Фондот, како и Одлука 
за критериумите за нивната распределба. 
Акциите кои што вработените ги стекнуваат од 

Фондот, изнесуваат една десетина од основната глав-
нина и се стекнуваат од акциите на основачот. 
Со Акт на Собранието на Друштвото се уредува ор-

ганизацијата и управувањето на Фондот, како и кори-
стењето и начинот на распределбата на средствата на-
менети за акции на вработените. 

 
VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ 

 
Член 10 

Основачот не задржува посебни погодности за себе. 
 

VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА СОБРАНИЕ 

 
Член 11 

Правата и обврските на Собранието на Друштвото 
ги врши Владата на Р. Македонија. 

Собранието своите права и обврски ги врши на на-
чин утврден во Деловникот за работа. 

 
Член 12 

Собранието на Друштвото се свикува во случаите 
определени со закон,  како и кога тоа го бара интересот 
на Друштвото и на акционерот.      

 
1. СОБРАНИЕ 
 

Член 13 
Собранието одлучува само за прашања изрично 

определени со закон и овој статут, а особено  за:   
1. Измена на  Статутот на Друштвото; 
2. Одобрување на годишната сметка, на финанси-

ските извештаи и на годишниот извештај за работата 
на Друштвото во претходната деловна година и одлу-
чувањето за распределба на добивката; 

3. Избор и отповикување на членовите на Надзорен 
одбор; 

4. Промена на правата врзани за одделни видови и 
родови акции;  

5. Одобрување на работата и на водењето на рабо-
тењето со Друштвото, на членовите на Управниот и 
Надзорниот одбор;  

6. Зголемување и намалување на основната главни-
на на Друштвото; 

7. Издавање  акции и други хартии од вредност; 
8. Издавање акции наменети за Фондот; 
9. Донесување Програма за стекнување на акции на 

вработените; 
10. Донесување Одлука за критериуми за распре-

делба на акции на вработените; 
11. Назначување овластен ревизор за ревизија на 

годишната сметка и на финансиските извештаи на 
Друштвото; 

12. Преобразба на Друштвото во друга форма на 
Друштво и за статусните  промени на Друштвото; 

13. Престанување на Друштвото; 
14. Одлучување за покривање на загубата. 
  

VIII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ 
 

Член 14 
Фирма на Основачот е Влада на Република Македо-

нија. 
Седиштето на Основачот е во Скопје на ул. �Илин-

денска� бб. 
Матичен број на основачот е 4064674. 
 

IX. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР  
НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ 

 
Член 15 

Управувањето на Друштвото е организирано според 
двостепен систем. (Управен одбор и Надзорен одбор) 
Изборот и отповикувањето на членовите на Управ-

ниот и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање. 
 
1. УПРАВЕН ОДБОР 
 

Член 16 
Со Друштвото управува Управен одбор кој се со-

стои од 7 членови.  
Членовите на Управниот одбор ги избира Надзор-

ниот одбор.   
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Член 17 
 Со Одлуката за избор на членовите на Управниот 

одбор, еден од членовите на Управниот одбор се име-
нува за претседател на Управниот одбор и се  опреде-
лува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за 
која област од работењето на Друштвото.  

 
Член 18 

Мандатот на членовите на Управниот одбор изне-
сува четири години. 

 
Член 19 

Претседателот на Управниот одбор ги свикува со-
станоците и претседава со нив и е одговорен за водење 
на записникот и за организацијата на други форми пре-
ку кои Управниот одбор работи и одлучува. 
Ако претседателот од кои и да е причини не е во 

можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседа-
ва член на Управниот одбор именуван од Надзорниот 
одбор. 

 
Член 20 

Управниот одбор има најшироки овластувања во 
управувањето со Друштвото односно во вршењето на 
сите работи сврзани со водењето на работите и на те-
ковните активности во рамките на предметот на рабо-
тењето на Друштвото. 

 
Член 21 

Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вр-
шат заедно работите од надлежност на Управниот од-
бор, а особено: 

1. Донесува Програма за работа, Програма за раз-
вој, Годишен план за работа и Годишен финансиски 
план на Друштвото; 

2. Ја утврдува деловната политика; 
3. На барање на Собранието подготвува општи акти 

и одлуки чие донесување е во надлежност на Собрани-
ето; 

4. Назначува раководни лица кои го вршат секојд-
невното водење на работењето на Друштвото; 

5. Поднесува иницијатива за изменување и допол-
нување на Статутот; 

6. Донесува одлуки за  инвестиции; 
7. Донесува одлуки за одобрување на договори за 

инвестициони вложувања; 
8. Донесува одлуки за давање односно земање на 

кредити во врска со остварување на Планот; 
9. Одобрува склучување на договори од поголемо 

значење и со подолг период на траење; 
10. Одлучува за внатрешната организација на 

Друштвото и систематизација на работните места; 
11. Дава податоци за изработка на Електроенергет-

ски биланс; 
12. Одлучува за употреба на посебната резерва; 
13. Донесува Програма за економски, технолошки, 

структурални и други промени, кои предизвикуваат по-
треба од намалување на бројот на вработените; 

14. Одлучува за прашања од областа на одбраната и 
донесува електроенергетски биланс во услови на војна; 

15. Одлучува по приговорите за заштита на правата 
на работниците, во случаи утврдени со закон; 

16. Одлучува за преземање на  мерки за заштита 
при работа, противпожарна заштита и унапредување на 
животната средина; 

17. Одлучува за преземање на електроенергетски 
објекти; 

18. Се грижи и презема потребни дејствија за ис-
полнување на со закон пропишани обврски на Друш-
твото; 

19. Одлучува за именување и разрешување на  чле-
новите во комисиите, предвидени со актите на Друш-
твото; 

20. Одлучува за вршење  попис на средствата, поба-
рувањата и обврските; 

21. Формира комисии од редот на членовите на 
Управниот одбор и од други лица; 

22. Одлучува за набавка на основни средства; 
23. Одлучува за расходување и оттуѓување на ос-

новни средства; 
24. Одлучува за издавање на основните средства на 

Друштвото под закуп; 
25. Ги определува работните места на кои странски 

државјани не можат да засноваат работен однос; 
26. Ги  утврдува  работните места со услови на ра-

бота  потешки од нормалните; 
27. Одлучува за барањата  од надлежни органи и 

институции; 
28. Ги определува овластените потписници на 

Друштвото; 
29. Одлучува за склучување  колективен договор; 
30. Донесува Деловник за  работа; 
31. Донесува одлуки за финансиска помош, спон-

зорства и донации; 
32. Поднесува извештај за работењето до Надзорни-

от одбор еднаш на три месеци; 
33. Поднесува годишна сметка, годишни финанси-

ски извештаи и годишен извештај за работењето на 
Друштвото по истекот на деловната година; 

34. Врши и други работи кои не се во надлежност 
на Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото. 
Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, 

Управниот одбор одлучува за: 
1. Затворање (престанување) или пренос на прет-

пријатие или на негов дел што учествува со над 10% во 
приходот на Друштвото; 

2. Намалување или проширување на предметот на 
работење на Друштвото; 

3. Суштествени внатрешни организациони промени 
на Друштвото што се определуваат со акт на Друштво-
то; 

4. Воспоставување долгорочна соработка со други 
друштва од суштествено значење за Друштвото или 
нејзино прекинување; 

5. Основање и престанување на трговско друштво 
што учествува со над една десетина во основната глав-
нина на Друштвото; 

6. Основање и престанување на подружници на 
Друштвото. 

 
Член 22 

Членовите на Управниот одбор учествуваат и рабо-
тат на состаноци. 
Управниот одбор може да одлучува и без одржува-

ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

 
Член 23 

Управниот одбор работи ако се присутни повеќе од  
половина од вкупниот број на членови. 
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Член 24 
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесе-

ни ако за нив гласале повеќе од половината од вкупни-
от број на членови на Управниот одбор. 

  
Член 25 

Правата и обврските на членовите на Управниот 
одбор се определуваат со Договор за уредување на од-
носите  меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор.  
Договорот од став 1 од овој член го склучува Над-

зорниот одбор, а го потпишува претседателот на Над-
зорниот одбор. 

 
Член 26 

Претседателот на Управниот одбор го застапува 
Друштвото во односите со трети лица и носи назив ге-
нерален директор. 
Во отсуство на генералниот директор, заменикот на 

генералниот директор го застапува Друштвото . 
Еден од членовите на Управниот одбор го застапу-

ва Друштвото за сите правни работи,  пред судовите и 
другите државни органи, и носи назив директор за 
правни и општи работи. 

 
Член 27 

Генералниот директор ги има следните надлежности: 
1. Го претставува и застапува Друштвото без огра-

ничување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет; 

2. Го обезбедува  спроведувањето на одлуките и 
заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на 
Друштвото; 

3. Ја утврдува  материјалната одговорност на работ-
ниците; 

4. Го организира и го раководи процесот на работа 
и работењето на Друштвото; 

5. Предлага внатрешна организација на Друштвото; 
6. Склучува договори; 
7. Ја организира и обезбедува работната дисципли-

на во Друштвото; 
8. Ја обезбедува законитоста во работата и примената на 

прописите, овој статут и другите акти на Друштвото; 
9. Се грижи за остварување на обврските на Друш-

твото од областа на одбраната; 
10. Изготвува елаборат за економските, техноло-

шките, структуралните и други промени,  кои предиз-
викале потреба од намалување на  бројот на вработени-
те; 

11. Одлучува во прв степен за поединечните права, 
обврски и одговорности на работниците; 

12. Формира стручни комисии и работни тела; 
13. Го информира Управниот одбор за одделни пра-

шања од работењето на Друштвото; 
14. Донесува одлуки за финансиска помош и 

спонзорство до 5.000 ЕУР во денарска противвред-
ност; 

15. За работите од својата надлежност издава акти, 
упатства, налози и наредби со кои се обезбедува рабо-
тењето на Друштвото; 

16. Врши други работи во врска со работењето на 
Друштвото. 

 
Член 28 

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува 
генералниот директор во негово отсуство и носи назив 
заменик на генерален директор. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши 
правните работи и е одговорен за правните работи на Друш-
твото и носи назив директор за правни и општи работи. 
Еден од членовите на Управниот одбор ја води, ор-

ганизира и е одговорен за дистрибуцијата и снабдува-
њето со електрична енергија и носи назив директор за 
дистрибуција и снабдување со електрична енергија. 
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 

врши финансиските работите и е одговорен за финан-
сиското работење на Друштвото, а носи назив дире-
ктор за финансиски работи. 
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 

врши комерцијалните работите и е одговорен за комер-
цијалното работење на Друштвото и носи назив дире-
ктор за комерцијални работи. 
Еден од членовите на Управниот одбор го води, орга-

низира и е одговорен за развојот и инвестициите во Друш-
твото и носи назив директор за развој и инвестиции. 

 
2. НАДЗОРЕН ОДБОР 
 

Член 29 
Надзорниот одбор  се состои од 7 членови, од кои 

два члена се независни . 
Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собра-

нието на Друштвото. 
Двајца членови на Надзорниот одбор се избираат на 

предлог на Самостојниот синдикат на Друштвото. 
При изборот на членовите на Надзорниот одбор се 

назначува кои членови се избираат како независни чле-
нов  Надзорниот одбор. и на

      
Член 30 

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со мно-
зинство гласови од вкупниот број на членовите на Надзор-
ниот одбор, избира претседател на Надзорниот одбор.  

 
Член 31 

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-
сува четири години. 

 
Член 32 

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува со-
станоците и претседава со нив, одговорен е за водење-
то на евиденцијата за состаноците и организирањето на 
другите начини на работа и на одлучување на Надзор-
ниот одбор. 
Ако претседателот од кои и да е причини не е во 

можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор  претсе-
дава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство 
членови од присутните членови на Надзорниот одбор. 

            
Член 33 

Надзорниот одбор може во секое време да го разре-
ши претседателот и да избере нов претседател на Над-
зорен одбор. 

Член 34 
Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и ра-

ботат на состаноци. 
Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување 

на состанок ако сите членови дадат согласност за одлука-
та која што се донесува без одржување на состанок. 

 
Член 35 

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 
од половина од вкупниот број на членови. 
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Член 36 
Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за доне-

сени ако за нив гласале повеќе од половината од вкуп-
ниот број на членови на Надзорниот одбор. 

 
Член 37 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 
со Друштвото. 
Надзорниот одбор може да врши увид и да ги про-

верува книгите и документите на Друштвото, како и 
имотот, особено благајната на друштвото и хартиите 
од вредност. 

 
X. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО 

 
Член 38 

Организациони делови на Друштвото се  Дирекција 
и подружници. 

  
Член 39 

 Подружниците на Друштвото се организираат со 
акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Над-
зорниот одбор. 

 
Член 40 

Со подружниците раководи директор кој го имену-
ва Управниот одбор. 

      
Член 41 

Директорот на Подружницата ги врши следните ра-
боти: 

1. Организира, координира и раководи со процесот 
на производството, дистрибуцијата и снабдувањето со 
електрична енергија; 

2. Обезбедува примена на законските прописи и на 
актите на Друштвото; 

3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот 
одбор и одлуки и насоки дадени од генералниот дире-
ктор и директорите на соодветните области; 

4. Се грижи за реализација на планските задачи; 
5. Склучува договори и презема други правни дејс-

тва, во рамките на овластувањата дадени од Управниот 
одбор; 

6. Се грижи за одржување на работната и техноло-
шката дисциплина и презема мерки за нејзино оствару-
вање; 

7. Поднесува извештаи за работата на Подружница-
та на Управниот одбор; 

8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за 
обезбедување на заштита на работа и заштита од 
пожар; 

9. Предлага расходување на основни средства и от-
стапување на истите во друга Подружница на Друш-
твото; 

10. Врши набавки во рамките на своите овласту-
вања согласно донесена Одлука од Управниот од-
бор; 

11. Донесува решенија за поединечни права, обвр-
ски и одговорности на работниците, по овластување  
од Управниот одбор; 

12. Формира комисии и работни групи за извршува-
ње на пооделни работи; 

13. Се грижи за навремена наплата на побарувањата 
од потрошувачите на електрична енергија за соодвет-
ната дистрибутивна подружница и презема мерки за 
остварување на наплатата; 

14. Се грижи за организирање на работењето со па-
реа, топла вода и други реагенси во согласност со рабо-
тењето на Друштвото 

15. Врши и други работи по овластување на Управ-
ниот одбор. 

   
Член 42 

Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува 
внатрешната организација на Друштвото и работите 
кои се извршуваат во Дирекцијата и подружниците. 

 
XI. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 43 

Управниот одбор на Друштвото формира комисии 
од редот на своите членови и од други лица. 
Друштвото ги има следните комисии: 
Комисија за заштита на правата; 
Комисија за контрола над примена на Колективни-

от договор; 
 и други комисии формирани од Управниот одбор, 

Надзорниот одбор, генералниот директор и директори-
те на подружници на Друштвото, по укажана потреба 
во процесот на работењето.  
Комисијата за заштита на правата се состои од пет 

членови и ист број заменици од кои двајца членови и 
двајца заменици именува Самостојниот Синдикат на 
Друштвото. 
Комисијата за контрола над примена на Колектив-

ниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена 
именува Самостојниот синдикат на ЕСМ.  

 
Член 44 

Комисијата за заштита на правата одлучува по при-
говори на работници во втор степен. 
Комисијата за контрола над примена на Колектив-

ниот договор врши контрола над примената на одред-
бите од Колективниот договор. 

 
Член 45 

Начинот на работа на комисиите се уредува со Де-
ловник за работа. 

 
XII. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА  

(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД) 
 

Член 46 
Друштвото има задолжителна општа резерва. 
Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент 

од 15% од добивката. 
 
1. Посебни резерви заради покривање на загуби 

или други издатоци  
 

Член 47 
Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради 

покривање на други издатоци за: 
- осигурување од ризик на вработените за специ-

фични отежнати услови на работење; 
- докуп на стаж и отпремнина над одобрениот из-

нос; 
- добротворни цели, помош и спонзорства. 
Средствата за посебните резерви од став 1 се издво-

јуваат од општиот имот на Друштвото и истите немо-
жат да се употребат за друга намена освен за намената 
за која се создадени. 
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Средствата за посебните резерви ќе се водат на посеб-
ни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото 
Начинот на создавање и вложување, организација-

та, начинот на употреба, висината на средствата, пла-
нот и програмата за користење на средствата од посеб-
ните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на 
Друштвото. 

 
XIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ 

 
Член 48 

Друштвото во согласност со закон и колективен до-
говор, обезбедува услови за работа и делување на Син-
дикатот. 

 
Член 49 

Синдикатот може на Управниот одбор да му подне-
сува предлози, мислења и забелешки во врска со оства-
рувањето и заштитата на правата на работниците утвр-
дени со закон и колективен договор. 
За поднесените предлози, мислења и забелешки, 

Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го 
извести Синдикатот. 

 
XIV. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА 

ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО 
 

Член 50 
Сите акти што ги донесува Управниот одбор се об-

јавуваат во службеното гласило на Друштвото. 
 

XV. АКТИ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 51 
Прашањата кои се од значење за Друштвото, а  не 

се уредени со овој статут ќе се уредат со други акти на 
Друштвото согласно со законот и овој статут. 
Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и 

истите не можат да бидат во спротивност со овој статут. 
Акти на Друштвото се: 
- Колективен Договор; 
- Правилник за внатрешна организација; 
- Правилник за утврдување на постапката и начинот 

за снабдување со електрична енергија; 
- Правилник за заштита од пожар; 
- Правилник за деловна тајна; 
- Правилник за печат, штембил и знак; 
- Норматив за лични заштитни средства и опрема;  
- Правилник за редот и дисциплината; 
- Правилник за користење на одморалишни капаци-

тети; 
- Ценовник за технички и други услуги; 
- И други акти согласно закон и колективен договор. 
 

Член 52 
Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето,  освен ако со акт не е поина-
ку определено. 

 
XVI. ОДБРАНА 

 
Член 53 

Во воена состојба Друштвото продолжува со врше-
ње на дејноста, заради што во согласност со Законот за 
одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува 
соодветни подготовки и изработува документи за рабо-
та во воена состојба. 

Член 54 
Во воена состојба Друштвото презема мерки за за-

штита на работниците и материјалните добра од воени 
дејствија. 

 
Член 55 

Заради заштита на тајните податоци и информации 
од областа на одбраната, Друштвото спроведува соод-
ветни мерки за нивна заштита  

 
XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 56 

Средствата, правата и обврските на АД за произ-
водство, пренесување и дистрибуција на електрична 
енергија �Електростопанство на Македонија� во др-
жавна сопственост, Скопје, ги презема Друштвото, сог-
ласно Планот за поделба.  
Дел од работниците од Акционерското друштво за 

производство, пренесување и дистрибуција на еле-
ктрична енергија �Електростопанство на Македонија� 
во државна сопственост, Скопје ги презема  Друштво-
то, од денот на уписот во Трговскиот регистар, соглас-
но списокот на работници кој е составен дел на Планот 
за поделба. 

 
Член 57 

До донесување на актите на Друштвото ќе се при-
менуваат актите на поранешното Друштво, доколку не 
се во спротивност со закон и овој статут. 

 
Член 58 

Со влегување во сила на овој статут престанува да 
важи Статутот на АД �Електростопанство на Македо-
нија� во државна сопственост, Скопје  бр. 23- 5748/1 од 
16.01.2001 година  

 
Член 59 

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
Бр. 19-4792/7-1                  Заменик на претседателот 

19 декември 2005 година        на Владата на Република  
    Скопје                                         Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
1558. 
Врз основа на член 253 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 95/2005), а во врска со член 37, 38 и 41 од Законот 
за хартии од вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 
85/03 и 96/2004), Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана на ден 05.12.2005 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На �Инвестбанка� АД Скопје се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност - петнаесет-
та емисија на 7.713 обични акции, во вредност од 
20.593.710,00 денари. 
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2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 1888/15 од 
08.04.2005 година за зголемување на акционерскиот ка-
питал со средства на Банката преку издавање долгороч-
ни хартии од вредност - акции од петнаесетта емисија. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
истекот на рокот за реализацијата на емисијата да го 
пријави за упис зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар на надлежниот суд. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот ре-
гистар на надлежниот суд да поднесе барање до Цен-
тралниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за 
регистрација на акциите. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од ре-
гистрацијата на акциите во Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии 
од вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

6. Ова решение влегува во сила на денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
Бр. 07-2294/5              Комисија за хартии од вредност 

5 декември 2005 година                   Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1559. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.70/1992), на седницата одржана на 23 
ноември 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Законот за општите начела на са-

мопридонесот (�Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија� бр. 27/1978). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 
Скопје со Решение У.бр. 104/2005 од 21 септември 
2005 година поведе постапка за оценување на уставно-
ста на Законот означен во точката 1 од оваа одлука. 
Постапката беше поведена затоа што пред Судот 

основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот закон со член 1 став 1, член 8 алинеи 3 и 8, 
член 51 од Уставот на Република Македонија, како и 
со член 6 од Уставниот закон за спроведување на Уста-
вот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот за-
кон е донесен врз основа на Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија од 1974 година од страна на 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Според член 1 од Законот, работните луѓе и граѓа-
ните можат со самопридонес да здружуваат средства и 
труд за задоволување на определени заеднички интере-
си и потреби во месната заедница, односно општината, 
а во согласност со општите начела утврдени со овој за-
кон. 
Според член 2 од Законот самопридонес може да се 

воведува заради остварување на заеднички интереси и 
солидарно задоволување на заеднички потреби на ра-
ботните луѓе и граѓаните од непосреден интерес за жи-
вотот и работата на луѓето и нивните семејства во мес-
ната заедница во областа на уредувањето на населбата, 
станувањето, комуналните дејности, детската и соци-
јалната заштита, образованието, културата, физичката 
култура, заштитата на потрошувачката, заштитата и 
унапредувањето на човековата околина, народната од-
брана, општествената самозаштита и други области на 
животот и на работата. 
Согласно членот 3 од Законот, самопридонес може 

да се воведува за подрачјето на месната заедница, од-
носно за подрачјето на една или повеќе населби или за 
дел од населбата во месната заедница, а според став 2 
на наведениот член самопридонес може да се воведе и 
за подрачјето на општината како целина ако служи за 
остварување на заедничкиот интерес и за задоволување 
на заедничките потреби на работните луѓе и граѓаните 
во таа општина.  
Заради задоволување на заедничките потреби на ра-

ботните луѓе и граѓаните во две или повеќе месни заед-
ници може да се воведе самопридонес и да се здружат 
средства на самопридонесот (член 4 став 1). 
Средствата од став 1 на овој член можат да се здру-

жуваат со средствата на организациите на здружениот 
труд, самоуправните интересни заедници и други само-
управни организации и заедници (член 4 став 2). 
Заради остварување на своите заеднички интереси 

и потреби во општината како целина, работните луѓе и 
граѓаните организирани во месна заедница можат да 
одлучат да ги здружат средствата на самопридонесот 
со средствата на самопридонесот на другите месни за-
едници на подрачјето на таа општина. 
Според член 5 од Законот самопридонесот се вове-

дува по правило за една година, а може да се воведе и 
за повеќе години но најмногу за пет години. 
Во член 6 од Законот е предвидено дека за воведу-

вање на самопридонес за подрачјето на месната заед-
ница, односно за подрачјето на општината како целина, 
работните луѓе и граѓаните одлучуваат со референдум, 
а за воведување на самопридонес за подрачјето на една 
или повеќе населби или за дел од населби во месната 
заедница (станбен блок, улица во населба или станбени 
блокови), работните луѓе и граѓаните може да одлучат 
и по пат на писмени изјави. 
Според член 7 од Законот при воведување на обвр-

ската за плаќање на самопридонес мора да се води сме-
тка за способноста на обврзниците за поднесување на 
обврските, односно за материјалните можности на ра-
ботните луѓе и граѓаните. 
Висината на самопридонесот се утврдува сразмерно 

на личните доходи, односно приходите на обврзници-
те. 
Според член 9 од Законот средствата на самопридо-

несот не можат да се користат за друга намена од онаа 
за која е воведен.  
Според член 10 од Законот обврзници на самопри-

донесот се работните луѓе и граѓаните кои имаат живе-
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алиште на подрачјето за кое се воведува самопридоне-
сот, а според став 2 на овој член за изградба на опреде-
лени објекти од кои имаат непосредна или посредна 
корист и работните луѓе и граѓаните што имаат во 
сопственост неподвижен имот, а немаат живеалиште 
на подрачјето за кое се воведува самопридонесот об-
врзници на самопридонесот се и тие работни луѓе и 
граѓани. Постоењето на посредната и непосредната ко-
рист се утврдува при претресување на иницијатива за 
воведување на самопридонесот. 
Самопридонесот може да биде воведен во пари, во 

работна сила, во материјали или услуги, во зависност 
од намената за која се воведува и од можностите на ра-
ботните луѓе и граѓаните (член 11). 
Самопридонесот воведен во работна сила, давање 

на материјали или услуги мора да биде изразен и во па-
рична вредност (член 11 став 2). 
Обврската за самопридонес во работна сила и дава-

ње на материјали или услуги може да се изврши и во 
пари (член 11 став 3). 
Во членот 12 од Законот е предвидено дека само-

придонесот во пари не може да се воведе на одредени 
примања како што се: социјални помошти, додаток на 
деца, стипендии на ученици и студенти и други прима-
ња.  
Во член 13, пак, од Законот е предвидено дека об-

врзници на самопридонес во работна сила можат да би-
дат работните луѓе и граѓаните способни за работа по-
стари од 15 години освен жени над 55 години и мажи 
над 60 години старост, жени за време на бременост и 
мајки со деца до тригодишна возраст и граѓани кои по-
ради болест или инвалидност се неспособни за работа.  
Според член 14 од Законот иницијатива за воведу-

вање на самопридонес во месна заедница може да по-
крене собирот на работните луѓе и граѓаните, собирот 
на работните луѓе во организација на здружениот труд, 
делегација на месната заедница и општествено поли-
тичка организација од подрачјето на месна заедница. 
Советот на месна заедница свикува собир на работ-

ни луѓе и граѓани на кој се претставува иницијативата 
за воведување на самопридонес. 
Ако иницијативата за воведување на самопридонес 

биде прифатена од собирот на работните луѓе и граѓа-
ните советот на месната заедница донесува акт за рас-
пишување на референдум за воведување на самопридо-
нес. 
Иницијатива за воведување на самопридонес во ед-

на или повеќе месни заедници и во општината како це-
лина може да покрене собранието на општината, работ-
ниците во организацијата на здружениот труд, општес-
твено политичката организација и собранието на само-
управната интересна заедница. 
Ако иницијативата за воведување на самопридонес 

во повеќето месни заедници, односно во општината ка-
ко целина биде прифатена од собирите на работните 
луѓе и граѓаните во месните заедници и собирите на ра-
ботни луѓе во организациите на здружениот труд, со-
бранието на општината во согласност со месните заед-
ници донесува акт за распишување на референдум за 
воведување на самопридонесот (член 14 став 5). 
Средствата на самопридонесот од став 5 на овој 

член се здружуваат со самоуправна спогодба на месни-
те заедници.  
Во членот 15 од Законот е предвидено дека актот за 

распишување на референдум содржи намена за која се 
воведува самопридонесот, време за кое се воведува  са-

мопридонесот, начин на задолжување со самопридонес 
за одделни обврзници, рокови на извршување и вкупен 
износ на средства од самопридонесот. 
Референдум за воведување на самопридонес во мес-

ните заедници се спроведува, односно писмените изја-
ви се даваат на начин и по постапка утврдена со стату-
тот на месната заедница (член 16). 
Според член 17 од Законот, самопридонесот се сме-

та за воведен ако за него со референдум, односно со 
писмени изјави се изјаснат повеќе од половината на ра-
ботните луѓе и граѓаните запишани во избирачкиот 
список на подрачјето за кое се воведува самопридоне-
сот. 
За воведување на самопридонес за изградба на 

определени објекти од член 10 став 2 на овој закон се 
изјаснуваат и работните луѓе и граѓаните кои на по-
драчјето за кое се воведува самопридонесот немаат жи-
веалиште, но имаат недвижен имот. 
Во членот 18 од Законот е предвидено дека ако ра-

ботните луѓе и граѓаните се изјаснат за воведување на 
самопридонес советот на месната заедница, односно 
собранието на општината донесува акт за воведување 
на самопридонес во кој треба да биде утврдено: по-
драчјето за кое се воведува самопридонесот, намената 
на самопридонесот, вкупниот износ на самопридонесот 
и распоред по години, времето за кое се воведува само-
придонесот, видот и висината на самопридонесот, на-
чинот на плаќање на самопридонесот и други елемен-
ти. 
Според член 18 став 2 од Законот, актот за воведу-

вање на самопридонес и актот за здружување на средс-
тва на самопридонесот се објавуваат на начин утврден 
со статутот на месната заедница, односно статутот на 
општината. 
Според член 19 од Законот, советот на месната за-

едница односно собранието на општината се должни 
најмалку еднаш годишно на собир на работните луѓе и 
граѓаните да поднесат извештај за наплатата и користе-
њето на средствата на самопридонесот, а по завршува-
ње на објектот за кој е наменет самопридонесот да из-
готват завршна сметка. 
Според член 20 од Законот, во случај кога по-

требните средства собрани од самопридонесот ќе 
бидат остварени за време покусо од времето за кој 
е распишан самопридонесот советот на месната за-
едница, односно собранието на општината ќе доне-
се одлука за престанување на обврската за плаќање 
на самопридонесот, односно ќе спроведе постапка 
за користење на вишокот на средствата на начин на 
кој тој е воведен. 
Во член 21 од Законот е предвидено дека ако со 

актот за воведување на самопридонесот не е поинаку 
определено на облогот, наплатата, жалбената постапка, 
застареноста и друго сообразно ќе се применуваат про-
писите за даноците на граѓаните.  
Според член 22 од Законот, исплатувачите на лич-

ните доходи и на приходите за кои даноците се пресме-
туваат и се плаќаат според секој поединечно остварен 
приход (данок по одбивка) како и исплатување на пен-
зијата се должни при исплатата на овие лични доходи, 
приходи и пензии да го пресметаат и наплатат само-
придонесот доколку нивното седиште се наоѓа на по-
драчјето на општината во која е воведен самопридоне-
сот или ако вршат исплатување на пензии за тоа по-
драчје.  
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Во членот 6 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија, е утврдено дека за-
коните што не се во согласност со одредбите на Уста-
вот ќе се усогласат во рок од една година од денот на 
прогласувањето на Уставот. 

Останатите исплатувачи на личните доходи и при-
ходи чие седиште е надвор од подрачјето на општината 
во која е воведен самопридонесот должни се да го 
пресметаат и да го наплатат самопридонесот на лични-
те доходи и приходи од став 1 на овој член ако месната 
заедница, односно општината им доставила заверен 
препис од актот за воведување на самопридонесот со 
список на обврзници за кои треба да се пресмета и нап-
лати самопридонесот. 

Имајќи ги предвид наведените уставни одредби ка-
ко и фактот што оспорениот закон е донесен во период 
на уставен поредок кој се заснова врз сосема поинакви 
политички и економски основи од утврдените во Уста-
вот на Република Македонија, Судот оцени дека овој 
закон не соодветствува односно не кореспондира со 
новиот уставен поредок воспоставен со Уставот на Ре-
публика Македонија. 

Исплатувачите на личните доходи и приходи од кои 
се плаќа самопридонесот, кои своето финансиско рабо-
тење го водат кај Служба на општественото книговодс-
тво се должни истовремено со подигање на готовината 
за исплатување на личните доходи, односно приходи 
да го пресметаат и уплатат самопридонесот на соодвет-
ната сметка на самопридонесот кај надлежните органи-
зациони единици на Службата на општественото кни-
говодство. 

Ова од причина што концепцијата на овој закон се 
заснова врз основите на социјалистичкото самоуправно 
општествено уредување од претходниот уставен поредок.  
Имено, од анализата на законските одредби произ-

легува дека многу од субјектите на кои се однесува За-
конот, како на пример организациите на здружениот 
труд, општествено политичките организации, собрание 
на општина, службата на општествено книговодство, 
како и одредени термини: работни луѓе, самоуправна 
спогодба, лични доходи, исплатувачи на лични доходи, 
поради промената на општествено - политичките и еко-
номски односи направени со Уставот на Република 
Македонија повеќе не егзистираат ниту, пак, има основ 
за нивно постоење.  

Според член 23 од Законот, органот на месната за-
едница односно органот на општината од член 18 на 
овој закон има право и должност да го следи пресмету-
вањето, наплатувањето и упатувањето на самопридоне-
сот.  
Исплатувачите на личните доходи, приходите и 

пензиите, како и другите органи и организации над-
лежни за пресметување, наплата и уплатување на само-
придонесот, се должни да им ги даваат потребните по-
датоци на надлежните органи на месната заедница и на 
општината, а по нивно барање да поднесуваат извештај 
за пресметувањето, наплатувањето и уплатувањето на 
самопридонесот.  

Оттука, имајќи го предвид наведеното, времето на 
донесување на оспорениот закон (1978 година), оп-
штествените услови во кои е донесен, а притоа имајќи 
ја во вид промената на општествените односи, како и 
обврската за неговото усогласување со одредбите на 
Уставот во рок од една година од денот на прогласува-
ње на Уставот, Судот оцени дека оспорениот закон не е 
во согласност со наведените уставни одредби. 

Во член 24 од оспорениот закон е предвидено дека 
одредбите од членовите 21, 22 и 23 од овој закон непо-
средно се применуваат.  

5. Според член 1 од Уставот, Република Македони-
ја е суверена, самостојна, демократска и социјална др-
жава. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран 
Сулејманов. 

Во членот 8 алинеите 3 и 8 од Уставот, како темел-
ни вредности на уставниот поредок на Република Ма-
кедонија се утврдени принципите на владеењето на 
правото и хуманизмот, социјалната правда и солидар-
носта.  

 Според членот 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи во согласност со Уставот 
и со закон. Според ставот 2 на овој член од Уставот, се-
кој е должен да ги почитува Уставот и законите. 

У. бр. 104/2005                           Претседател 
23 ноември 2005 година   на Уставниот суд на Република  

      Скопје                              Македонија, 
                      Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
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