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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2389. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА МИСИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СОВЕТОТ  

НА ЕВРОПА 
 

I 
Г-дин Владимир Ристовски, се поставува на долж-

носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија и Постојан претставник на Мисијата 
на Република Македонија при Советот на Европа, со 
седиште во Стразбур. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

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

 
    Указ број 25                    Претседател 

15 октомври 2009 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

_____________ 
2390. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 Стр. 
2406. Правилник за правилата и постапки-

те на летањето на воздухопловите....... 29

 Резолузии на Советот за безбедност на 
Обединетите нации со кои се воведува, 
изменува или укинува режим на 
санкции против држави, ентитети  

или поединци 

      2. Одлука за спроведување на рестрик-
тивните мерки кон ДНР Кореја, вове-
дени со Резолуцијата 1874 (2009) на 
Советот за безбедност на Обединетите 
нации....................................................... 1-16

 Огласен дел........................................... 1-88
 

 
 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
 

I 
Г-дин Александар Василевски, се поставува на 

должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Ре-
публика Македонија во Република Бугарија, со седи-
ште во Софија. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

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

 
    Указ број 26                      Претседател 

15 октомври 2009 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

_____________ 
2391. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА 
 

I 
Г-дин Петар Јовановски, се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Индија, со седиште во Њу 
Делхи. 
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II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
    Указ број 27                    Претседател 

15 октомври 2009 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

_____________ 
2392. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО ПРИНЦИПАТОТ АНДОРА 
 

I 
Г-дин Методија Белевски, се поставува на должно-

ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Принципатот Андора, со седиште во 
Мадрид. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

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

 
    Указ број 28                     Претседател 

15 октомври 2009 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

_____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2393. 

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 22.09.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА 
ЈПВ ХС „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН 

ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за работа на ЈПВ ХС „Дојран-
ско Езеро“ – Стар Дојран за 2009 година, под бр. 02-
355/1 и 02-354/1, усвоена од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие. 

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

 
    Бр. 19-3626/1               Претседател на Владата  

22 септември 2009 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
2394. 

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.10.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НЕДВИЖНА СТВАР НА НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА 

„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник, Основ-

ното училиште - „Браќа Миладиновци“ – Струга, му 
престанува користењето на недвижната ствар евиден-
тирана во поседовен лист бр. 1515 лоцирана на Ката-
старска парцела бр. 2233/5 за Катастарска општина 
Струга и тоа барака со вкупна површина од 76 м2, на 
адреса: ул. „Партизанска“ – Струга, во сопственост на 
Република Македонија.  

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење без надоместок на Националната 
установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – 
Струга. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу директорот на Ос-
новното училиште „Браќа Миладиновци“ – Струга, и 
директорот на Центарот за култура „Браќа Миладинов-
ци“ – Струга, во рок од 30 дена од влегувањето во сила 
на оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
   Бр.19-4841/1                   Заменик на претседателот 

10 октомври 2009 година        на Владата на Република 
       Скопје                        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54  став 2 од Законот за користење и располагање со стварите   на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10.10.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
СУДОВИТЕ И ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда му престанува користењето на движните 
ствари: 

- 600 Персонални компјутери Анхоч Пихио модел бр. 510 (Anhoch Pixio model No.510) со монитор ЛЦД 19 
(LCD 19) "943 НВ Виде Самсунг (943 NW Wide Samsung) по единечна цена од 30.922,50 денари и 

- 567 Принтери Лехмарк Професионал Е 260 дн (Lexmark Professional E260 dn) по единечна цена од 7.665 
денари. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на: 

2395. 
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Член 3 
Министерот за правда склучува договори со Претседателите на судовите и Јавните обвинители на сите 

погоре спомнати субјекти за уредување на правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука 
кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 
 
        Бр. 19-4868/1                             Претседател на Владата 
10 октомври 2009 година                                     на Република Македонија, 
            Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

________________ 
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2396. 
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за држав-

ните службеници („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2002, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 
69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009 и 
114/2009), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 6 октомври 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
 
1. За државен секретар во Министерството за труд 

и социјална политика се именува Марјанчо Тодоров-
ски, државен советник во Министерството за труд и со-
цијална политика. 

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

 
  Бр. 33-5139/1               Заменик на претседателот 

6 октомври 2009 година         на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

_____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

2397. 
Врз основа на член 161 став 1 алинеја 7 од Законот 

за внатрешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.92/09), министерот за внатрешни рабо-
ти донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОЦЕНУВА-
ЊЕ НА ОВЛАСТЕНОТО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ, СО-
ДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕНО-
ТО ОЦЕНУВАЊЕ, ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и по-

стапката на оценување на овластеното службено лице, 
содржината на извештајот за извршеното оценување, 
образецот за оценување и начинот на водење на еви-
денцијата. 

 
Член 2 

Оценувањето се врши со цел добивање на објектив-
на слика за индивидуалната работа на поединецот, при-
донесот, ефикасноста, квалитетот и стручноста на ов-
ластеното службено лице за утврдување на остварени-
те работи и задачи, како и можноста за негов кариерен 
развој, независно од полот, расата, бојата на кожата, 
националното и социјалното потекло, политичкото и 
верското уверување и имотната и општествената по-
ложба. 

II. НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ 
 

Член 3 
Оценувањето треба да биде објективно, непри-

страсно и без влијание и притисок од раководните ра-
ботници врз лицето кое го врши оценувањето (во ната-
мошниот текст: оценувач). 

 
Член 4 

Оценувањето го врши непосреден раководен работ-
ник кој континуирано има можност да ја следи работа-
та на овластеното службено лице. 

Доколку во текот на една календарска година овла-
стеното службено лице што треба да се оценува има 
промена на работното место, оценувањето ќе го врши 
непосредниот раководен работник во организационата-
та единица каде што во моментот извршува работни за-
дачи со задолжително претходно изготвен извештај од 
претходниот раководен работник. 

 
Член 5 

Оценувањето на овластеното службено лице се вр-
ши врз основа на исполнетоста на следните критериу-
ми и тоа: за подготвен профил на работно место, за ре-
зултатите од неговата работа и за личните квалитети 
што тој ги покажал во текот на работењето. 

Податоците добиени врз основа на критериумите за 
оценување од ставот 1 на овој член се внесуваат во 
образецот за оценување. 

 
Член 6 

Врз основа на подготвен профил на работно место, 
кај овластените службени лица кои извршуваат рако-
водни функции се оценуваат следниве менаџерски ква-
литети: 

- планирање; 
- организирање, делегирање и контрола; 
- лидерски способности; 
- координација и соработка; 
- способност за дијалог. 
 

Член 7 
Оценувањето на резултатите од работата на овла-

стените службени лица се врши врз основа на следниве 
критериуми: 

- остварување на работните задачи; 
- ефикасност од работата; 
- познавање и примена на прописите; 
- квалитетно извршување на работата. 
 

Член 8 
Оценувањето на личните квалитети на овластените 

службени лица, се врши врз основа на следниве крите-
риуми: 

- физичка подготвеност; 
- комуникациски вештини (усни и писмени); 
- самостојност/одговорност; 
- креативност/мотивираност; 
- правовременост/точност; 
- соработка/тимска работа; 
- доверливост; 
- објективност и непристрасност; 
- прилагодливост кон различни ситуации. 
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Член 9 
Оценувањето на овластените службени лица се вр-

ши со следниве оценки: 
- се истакнува; 
- задоволува; 
- делумно задоволува и  
- не задоволува. 
 

Член 10 
Овластеното службено лице се оценува со оценка 

„се истакнува“ кога зададените задачи и работи ги из-
вршува професионално, стручно пред планираниот 
рок, со висок квалитет и резултати во работењето кои 
се над очекуваното или кои не биле планирани.  

 
Член 11 

Овластеното службено лице се оценува со оценка 
„задоволува“ кога зададените задачи и работи ги извр-
шува професионално, ефикасно и според планираната 
динамика, со квалитет и резултати кои се очекувани. 

 
Член 12 

Овластеното службено лице се оценува со оценка 
„делумно задоволува“ кога зададените задачи и работи 
ги извршува делумно и не секогаш ефикасно и според 
планираната динамика, со квалитет и резултати кои се 
подочекуваните.  

 
Член 13 

Овластеното службено лице се оценува со оценка 
„не задоволува“ кога зададените задачи и работи ги из-
вршува ограничено, нецелосно, непрофесионално и не-
ефикасно и постигнува потпросечни резултати во нив-
но извршување.  

 
Член 14 

Конечната оценка на овластеното службено лице се 
формира како средна оценка од поединечните оценки 
за постигнувањата во однос на секој од критериумите 
во оценувачкиот лист, искажани нумерички од 1 до 4, 
при што 4 е највисока и одговара на дескриптивна 
оценка „се истакнува“. 

Овластеното службено лице се стекнува со оценка 
„се истакнува“ доколку постигнал просечна оценка над 
3,5. 

Овластеното службено лице се стекнува со оценка 
„задоволува“ доколку постигнал просечна оценка над 
2,5 до 3,5. 

Овластеното службено лице се стекнува со оценка 
„делумно задоволува“ доколку постигнал просечна 
оценка 1,5 до 2,5. 

Овластеното службено лице се стекнува со оценка 
“не задоволува“ доколку постигнал просечна оценка 
под 1,5. 

 
III. ПОСТАПКА НА ОЦЕНУВАЊЕ 

 
Член 15 

Оценувањето е континуиран процес во текот на це-
лата година кој опфаќа: 

- постапка за следење и прибирање на податоци за 
работењето на овластеното службено лице во текот на 
целата година; 

- давање на инструкции и совети за подобрување на 
работењето; 

- интервју со овластеното службено лице; 
- пополнување на образецот за оценување; 
- доставување на копија од образецот за оценување 

до овластеното службено лице; 
- изготвување на извештај за извршено оценување; 
- одлагање на обрасците за оценување во персонал-

ното досие на работникот. 
Оценувањето е процес од доверлив карактер. 
 

Член 16 
Оценувачот, во текот на годината, постојано ја сле-

ди работата на овластеното службено лице и прибира 
податоци што се од суштинско значење за оценување-
то, имајќи го во предвид карактерот на работното ме-
сто, условите за работа, неговиот однос кон работата и 
друго. 

 
Член 17 

При следење на работата во текот на годината, оце-
нувачот на овластеното службено лице му дава ин-
струкции, насоки и совети за подобрување на работе-
њето, укажува на конкретни детали во работата и по-
стапки што водат кон успешно работење, и му укажува 
за недостатоците во неговото работење и нивно отстра-
нување. 

 
Член 18 

Интервјуто е составен дел од процесот на оценува-
ње кое овозможува директна комуникација помеѓу оце-
нувачот и оценуваното овластено службено лице опфа-
ќајќи ги сите аспекти од неговите резултати од работа-
та како и личните квалитети кои се предмет на оцену-
вање. 

Времетраењето на интервјуто се приспособува на 
секој вработен индивидуално. 

 
Член 19 

По објективното и непристрасно средување на ин-
формациите кои се добиени како резултат на следење 
на податоците за работењето на овластеното службено 
лице во текот на целата година, оценувачот го попол-
нува образецот за оценување. 

Пополнувањето на образецот за оценување се врши 
за време на интервјуто, при што оценувачот ја образло-
жува својата оценка дадена во однос на критериумите 
утврдени во член 6,7 и 8 на овој правилник и ја поткре-
пува со податоци од следењето на работата на оценува-
ниот, кој може да даде свои коментари на дадената 
оценка.  

По завршувањето на интервјуто, оценувачот нај-
доцна до 15 дена го известува оценуваниот за изврше-
ното оценување, а овластеното службено лице се пот-
пишува на образецот за оценување со кое го потврдува 
известувањето. 

 
Член 20 

По извршеното потпишување на образецот за оце-
нување, копија од образецот се доставува до оценува-
ното овластено службено лице, а оригиналот се чува во 
персоналното досие на работникот. 
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IV. СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕНО 
ОЦЕНУВАЊЕ 

 
Член 21 

По извршеното оценување, оценувачот врз основа 
на обрасците за оценување изготвува извештај за ре-
зултатите од оценувањето и го доставува на овластени-
те службени лица. 

Извештајот се изготвува во два примерока од кои 
еден се чува во организациска единица каде што е из-
вршено оценувањето, а другиот извештај се доставува 
до организациската единица надлежна за управување 
на човечки ресурси или организациска единица во која 
се чуваат персоналните досиеа. 

Извештајот од став 1 на овој член содржи: назив на 
организациска единица во која се вршело оценувањето, 
архивски број, датум, година за која е извршено оцену-
вањето, податоци за бројот и процентот на оценети и 
неоценети овластени службени лица, причини за нео-
ценетост, податоци за евентуалните потешкотии во 
оценувањето и предлози за нивно отстранување, други 
коментари и табеларен приказ на извршените оценува-
ња на овластените службени лица. Табеларниот приказ 
содржи: реден број, име и презиме на овластеното 
службено лице што е оценето, матичен број, вид на 
образование, статус (овластено службено лице-ОСЛ 
или полициски службеник-ПС), работно место, звање и 
оценка (нумеричка и дескриптивна). 

Доколку настанат одредени промени во оценките, 
како резултат на Комисијата надлежна за преиспитува-
ње на оценката, организациска единица до организаци-
ската единица надлежна за управување на човечки ре-
сурси или организациската единица во која се чуваат 
персоналните досиеа, доставува дополнување на изве-
штајот. 

  
V. ОБРАЗЕЦ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

 
Член 22 

Оценувањето на овластените службени лица се вр-
ши на образец за оценување, кој е составен дел од овој 
Правилник. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: 
- назив на организационата единица каде што се вр-

ши оценувањето, 
- архивски број и датум на оценување, 
- година за која се оценува овластеното службено 

лице, 
- основни податоци (име и презиме, датум и место 

на раѓање, матичен број, адреса на живеење, степен на 
завршено образование, вид на образование, работно 
искуство, работно место, датум од кога е на работното 
место за кое се оценува, звање, датум од кога е со зва-
њето за кое се оценува), 

- промена на работно место во претходната година, 
- отсуства кои ги имал овластеното службено лице 

во претходната година, 
- посетени обуки, семинари, курсеви во претходна-

та година, 
- награди кои ги добил овластеното службено лице 

во претходната година, 
- дисциплински мерки кои му се изречени на овла-

стеното службено лице во претходната година, 

- име и презиме на оценувачот, работно место и 
период од-до на оценување, 

- критериуми за оценување (табела со критериуми 
за оценување на овластеното службено лице се утврде-
ни со членовите 6, 7 и 8 од овој Правилник), 

- специфични квалитети, 
- посакувања за кариерен развој, 
- мислење за потреба од обука за во иднина, 
- забелешки и мислење на оценувачот, 
- забелешки и мислење на оценуваниот работник, 
- конечна оценка (средна нумеричка оценка), 
- дескриптивна оценка, 
- своерачни потписи на оценуваниот работник и 

оценувачот, 
- датум на доставување на образецот за оценување 

до овластеното службено лице. 
 

VI. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Член 23 
За извештаите за оценување за работата на овласте-

ните службени лица се води евиденција во организаци-
ска единица надлежна за управување на човечки ресур-
си или организациската единица во која се чуваат пер-
соналните досиеа. 

 
Член 24 

Од страна на сите организациски единици кои вр-
шат работи за потребите на Министерството и Управа-
та за безбедност и контраразузнавање се доставува из-
вештај за извршено оценување во рамките на својата 
организациска единица до Секторот за правни работи и 
управување со човечки ресурси, со кој се запознава ми-
нистерот за внатрешни работи. 

Од страна на сите Сектори за внатрешни работи, 
Регионални центри за гранични работи, организациски 
единици во рамките на Централни полициски служби, 
како и организациски едниници во рамките на Бирото 
за јавна безбедност се доставува извештај за извршено 
оценување во рамките на својата организациска едини-
ца до Секторот за управување со човечки ресурси во 
Бирото за јавна безбедност, со кој преку директорот на 
Бирото за јавна безбедност се запознава министерот за 
внатрешни работи. 

 
VII.  ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 25 

Со денот на отпочнување на примената на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за критериу-
мите и начинот на оценување на работата на полици-
ските службеници, образецот на оценувачкиот лист и 
начинот на водење на евиденцијата („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 42/07). 

 
Член 26 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 април 2010 година. 

 
Бр. 141-64523/1                        Министер 

6 октомври 2009 година    за внатрешни работи, 
    Скопје                  м-р Гордана Јанкуловска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
2398. 

О Б Ј А В А 
 

Договорот помеѓу Владата на Република Македо-
нија и Советот на министрите на Босна и Херце-
говина  за соработка во случај на природни и други 
катастрофи, склучен на 20 март 2008 година во Скоп-
је, ратификуван со Законот за ратификација на Дого-
ворот помеѓу Владата на Република Македонија и Со-
ветот на министрите на Босна и Херцеговина за со-
работка во случај на природни и други катастрофи 
(„Службен весник на РМ“ бр. 157/2008), е во сила од 
1 март 2009 година.  
       
9 октомври 2009 година                  Министер, 
          Скопје                    м-р Антонио Милошоски, с.р. 

__________ 
2399. 
 

О Б Ј А В А 
 

Договорот за економска, комерцијална и технич-
ка соработка меѓу Владата на Република Македонија 
и Владата на Државата Катар, склучен во Доха на 21 
март 2005 година, ратификуван со Законот за рати-
фикација на Договорот за економска, комерцијална и 
техничка соработка меѓу Владата на Република Ма-
кедонија и Владата на Државата Катар („Службен 
весник на РМ“ бр. 110/2005), е во сила од 27 јули 
2009 година.  
       
9 октомври 2009 година                  Министер, 
          Скопје                    м-р Антонио Милошоски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2400. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за безбед-
ност во снабдувањето со крв („Службен  весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 110/07), министерот за здрав-
ство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ПО ОДНОС НА 
КВАЛИТЕТОТ И БЕЗБЕДНОСТА НА КРВТА И 

КРВНИТЕ КОМПОНЕНТИ 
 

I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-

териуми по однос на квалитетот и безбедноста на крвта 
и крвните компоненти. 

Дефинирање на поими 
 

Член 2 
Одделни поими употребени во овој правилник го 

имаат следново значење: 
1. „Полна крв“ е една донациjа на крв; 
2. „Еритроцити“ се крвни компоненти на црвени 

крвни клетки од една донација на полна крв, добиени 
со отстранување на дел од плазмата, без понатамошно 
процесирање; 

3. „Еритроцити, де-плазмирани“ без леукоцитно-
тромбоцитен меѓуслој   се крвни компоненти на црвени 
крвни клетки од  донација на полна крв, при што е от-
странет голем дел од плазмата и слојот на леукоцитно-
тромбоцитен меѓуслој кој содржи голем дел од тромбо-
цитите и леукоцитите во донираната единица; 

4. „Еритроцити, де-леукоцитирани“ се крвни ком-
поненти на  еритроцити од една донација на полна крв, 
при што е отстранет голем дел од плазмата од донаци-
јата и од која се отстранети леукоцитите; 

5. „Еритроцити во адитивен раствор„ се крвни ком-
поненти на еритроцити од една донација на полна крв, 
при што е отстранет голем дел од плазмата со последо-
вателна суспензија на еритроцитите во соодветен  
хранлив /заштитен раствор; 

6. „Еритроцити де-леукоцитирани во адитивен рас-
твор“ се крвни компоненти на еритроцити од една до-
нација на крв, при што е отстранет голем дел од плаз-
мата од донацијата, а е додаден  хранлив/заштитен рас-
твор и од која се отстранети леукоцитите; 

7. „Ериторцити добиени со афереза“ се крвни ком-
поненти на еритроцити добиени од донација на еритро-
цити со афереза; 

8. „Тромбоцити добиени со афереза“ се крвни ком-
поненти на концентрирана суспензија на тромбоцити 
добиени со афереза; 

9. „Тромбоцити добиени со афереза, де-леукоцити-
рани“ се крвни компоненти на концентрирана суспен-
зија на тромбоцити добиени со афереза од кои се от-
странети леукоцитите; 

10. „Тромбоцити од една единица крв, од плазма 
богата со тромбоцити (PRP)„ се крвни компоненти на 
концентрирана суспензија на тромбоцити, добиена со 
преработување на единици на полна крв и собирање на 
тромбоцитите од единицата во текот или по одвојува-
њето;  

11. „Тромбоцити од една единица крв, од плазма 
богата со тромбоцити (PRP), де-леукоцитирани“ се 
крвни компоненти на концентрирана суспензија на 
тромбоцити, добиени со преработување на единици на 
полна крв и собирање на тромбоцитите од единиците 
во текот или по одвојувањето, и од кои се отстранети 
леукоцитите;  
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12. „Тромбоцити од една единица крв, од леукоцит-
но тромбоцитен меѓуслој“ се крвни компоненти на 
концентрирана суспензија на тромбоцити, добиени со 
преработување на една единица на полна крв;   

13. „Тромбоцити од една единица крв, од леукоцит-
но тромбоцитен меѓуслој, де-леукоцитирани“ се крвни 
компоненти на концентрирана суспензија на тромбоци-
ти, добиени со преработување на една единица на пол-
на крв од која се отстранети леукоцитите; 

14. „Свежо замрзната плазма“ се крвни компоненти 
на супернатантната плазма одвоена од една донација 
на полна крв или плазма земена со афереза, замрзната 
и чувана на температура која ке ги одржи лабилните 
коагулациони фактори во функционална состојба; 

15. „Свежо замрзната плазма без криопреципитат„ е 
крвна компонента подготвена од една единица плазма, 
свежо замрзната што го опфака супернатантниот дел 
плазма по отстранување на криопреципитатот; 

16. „Криопреципитат“ е плазма компонента приго-
твена од свежо смрзната плазма настаната со процес на 
преципитација на протеините со процедура на смрзну-
вање-одмрзнување и последователна концентрација и 
ресуспензија на преципитираните протеини во мал во-
лумен на плазма и 

17. „Гранулоцити добиени со афереза“ се крвни 
компоненти на концентрирана суспензија на грануло-
цити добиени со афереза од еден дарител. 

 
II. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

НА КРВТА И КРВНИТЕ КОМПОНЕНТИ 
 

Член 3 
(1) Крвта и крвните компоненти за да бидат квали-

тетни и да не го загрозат животот и здравјето на прима-
телот на крвта и крвните компоненти (во натамошен 
текст: примател) треба: 

- да бидат земени од здрав дарител на крв и крвни 
компоненти (во натамошен текст: дарител);  

- на крвта да се извршат тестирања за определување 
на ABO и RhD крвна група на дарителот (кои не се ба-
раат за плазма наменета само за одделување) и  

- во детекцијата на ирегуларни антитела и детекци-
јата на маркери за трансфузиски трансмисивни инфек-
ции: HBV, HCV, HIV и Syphilis крвта да е негативна  и 
произлезените крвни компоненти од една единица зе-
мена крв  да содржат: 

1) еритроцити: хематокрит 0.65-0.75, хемоглобин 
минимум 45 грама и хемолиза помалку од 0.8 % од 
еритроцитната маса на крајот од рокот на употреба; 

2) де-плазмирани еритроцити: хематокрит 0.50-
0.70, хемоглобин минимум 45 грама и хемолиза помал-
ку од 0.8 % од еритроцитната маса на крајот од рокот 
на употреба; 

3) де-леукоцитирани еритроцити: хематокрит 0.50-
0.70, хемоглобин минимум 40 грама, леукоцитна содр-
жина помалку од 1 х 106  и хемолиза  помалку од 0.8 % 
од еритроцитната маса на крајот од рокот на употреба; 

4) еритроцити во адитивен раствор: хематокрит 
0.50-0.70, хемоглобин минимум 45 грама и хемолиза 
помалку од 0.8 % од еритроцитна маса на крајот од ро-
кот на употреба; 

5) еритроцити де-плазмирани во адитивен раствор: 
хематокрит 0.50-0.70, хемоглобин минимум 43 грама и 
хемолиза помалку од 0.8 % од еритроцитна маса на 
крајот од рокот на употреба; 

6) еритроцити де-леукоцитирани во адитивен рас-
твор: хематокрит 0.50-0.70,  резидуални леукоцити по-
малку од 1х106, хемоглобин минимум 40 грама и хемо-
лиза помалку од 0.8 % од еритроцитна маса на крајот 
од рокот на употреба; 

7) еритроцити добиени со афереза: хематокрит 
0.65-0.75, а ако има адитивен раствор хематокрит 0.50-
0.70, хемоглобин минимум 40 грама,  резидуални леу-
коцити помалку од 1х106 и хемолиза помалку од 0.8 % 
од еритроцитната маса на крајот од рокот на употреба; 

8) тромбоцити добиени со афереза:тромбоцити над 
200х109, пХ 6,4 -7,4 мерено на +220С, ХЛА типизирани 
и тромбоцитен концентрат во волумен над 40 мл по 60 
х 109;     

9) тромбоцити добиени со афереза, де-леукоцитира-
ни:тромбоцити над 200х109, резидуални леукоцити по 
леукоцитна деплеција 1 х 106, pH 6,4 -7,4 мерено на 
+220С, ХЛА типизирани, во волумен над 40 мл по 60 х 
109 тромбоцити;   

10) тромбоцити од единица крв, од плазма богата со 
тромбоцити (PRP): тромбоцити повеке од 60 х 109, ре-
зидуални леукоцити помалку од 0.2 х 109, pH 6,4 -7,4 
мерено на +220С, во волумен над 40 мл.   

11) тромбоцити од единица крв, од плазма богата со 
тромбоцити (RRP), де-леукоцитирани: тромбоцити пове-
ке од 60 х 109, резидуални леукоцити помалку од 1х106, 
pH 6,4 -7,4 мерено на +220С, во волумен над 40 мл.   

12) тромбоцити од единица крв, од buffy-coat (BC): 
тромбоцити повеке од  60 х 109, резидуални леукоцити 
помалку од 0.05 х 109, pH 6,4 -7,4 мерено на +220С, во 
волумен над 40 мл.   

13) тромбоцити од единица крв, од леукоцитно тром-
боцитен меѓуслој (BC), де-леукоцитирани: тромбоцити 
повеќе од 60 х 109, резидуални леукоцити помалку од 1 
х106, pH 6,4 -7,4 мерено на +220С, во волумен над 40 мл.    

14) плазма , свежо замрзната плазма: Фактор  VIII c 
средно после замрзнување и топење да биде 70% или 
повеќе, од вредноста на севжо земена единица плазма, 
протеини не помалку од 50 г/л, резидуални клетки: 
еритроцити помалку од 6.0 х 109/л , леукоцити помалку 
од 0.1 х 109/л и тромбоцити помалку од 50 х 109/л; 
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15) плазма , свежо замрзната плазма без криопреци-
питат:  резидуални клетки: еритроцити помалку од 6.0 
х 109/л , леукоцити помалку од 0.1 х 109/л, тромбоцити 
помалку од 50 х 109/л. и форомулиран волумен ±10%; 

16) криопреципитат: фибриноген повеке од 140 мг, 
Фактор VIII c повеке или еднаква на 70 интернацио-
нални единици, во волумен од 30 до 40 мл. 

17) гранулоцити добиени со афереза: гранулоцити 
повеке од 1х10 10 во волумен од 500 мл. 

(2) Доколку крвта не е преработена во крвни компо-
ненти, а се користи за трансфузија сама како крвна 
компонента, критериум за квалитет е количината на хе-
моглобинот кој треба да биде најмалку 45 грама во 
единица крв и хемолиза  помалку од 0.8 % од еритро-
цитната маса на крајот од рокот на употреба, а волуме-
нот е валиден за карактеристиките на чување за да се 
одржи производот во рамките на спецификациите за 
хемоглобин и хемолиза; 

(3) Волуменот кај сите крвни компоненти од точки-
те 1) до 7) од од овој член е валиден за карактеристики-
те на чување за да се одржи прпизводот во рамките на 
спецификациите за хемоглобин и хемолиза, а од точка 
8) до 13) на овој член е валиден за карактеристриките 
на чување за да се одржи производот во рамките на 
спецификациите за pH.  

(4) Крвните компоненти содржани во една единица 
земена крв  утврдени во став 1 на овој член се наведени 
во Табела 1 која е дадена во прилог и е составен дел на 
овој правилник. 

 
III.  ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

НА КРВТА И КРВНИТЕ КОМПОНЕНТИ 
 

Член 4 
 Крвта и крвните компоненти треба да се безбедни  

од дарувањето од дарителот до примањето кај прима-
телот, што опфака процеси на: земање, тестирање, пре-
работка, чување, транспорт  и примање на крв и крвни 
компоненти.  

 
1. Поблиски критериуми по однос на безбедноста на 

крвта и крвните компоненти во процесот на 
земањето на крвта 

 
Член 5 

При земањето на крв од дарителот организирано на 
различни локации (во простории на установи за транс-
фузиона медицина или надвор од нив) критериуми за  
безбедност се: организацијата на дарување на крв, до-
чекот и регистрацијата на дарителот, одредување на 
хемоглобинот и крвната група кај дарителот, лекарски 
преглед на дарителот, земање на крв од дарителот во 
кеси за дарување, надзор на дарителот после дарување-
то на крв и правилно препознавање и згрижување на 
несаканите реакции од дарувањето. 

 а) Организација на дарување на крв, дочек  
и регистрација на дарителите 

 
Член 6 

Организацијата и дочекот на дарителите го вршат 
лица од установата за трансфузиона медицина заедно 
со претставници од Црвениот крст на Република Маке-
донија и волонтери од локалната заедница кои треба да 
се едуцирани и да имаат општи познавања за дарува-
њето на крв. 

 
Член 7 

(1) Регистрацијата на дарителите ја врши лице-ре-
гистратор од установата за трансфузиона медицина со 
завршено најмалку средна стручна подготовка од обла-
ста на медицината.  

(2) Регистрацијата на дарителите опфака компјутер-
ска/писмена едвиденција на податоците за идентифика-
ција на дарителот и контакт со него. 

  
б) Одредување на хемоглобинот и крвната група кај 

дарителот 
 

Член 8 
Одредувањето на хемоглобинот и крвната група кај 

дарителот го врши медицински техничар-лаборант (во 
натамошен текст:лаборант) со завршено најмалку сред-
но стручно образование. Нивото на хемоглобинот во 
крвта за прифакање на дарителот е определено со Пра-
вилникот за поблиски критериуми, како и постапката 
за проценка и тестирање на дарителот на крв. 

 
в) Лекарски преглед на дарителот 

 
Член 9 

(1) Пред дарувањето на крв и крвни компоненти на 
дарителот се врши лекарски преглед кој опфака: анам-
неза, проверка на податоците од прашалникот/соглас-
ност за дарување на крв, потписите на прашалникот од 
лекарот и дарителот, пополнување на картон (со внесу-
вање на основните податоци за дарителот: име, прези-
ме, работно место и каде е вработен, точна адреса на 
живеење, телефон-домашен и мобилен), тип на дарува-
ње: цела крв, тромбоцити или друго, период на дарува-
ње и мерење на крвниот притисок и пулсот.  

(2) Лекарскиот преглед од став 1 на овој член го вр-
ши здравствен работник-лекар, специјалист по транс-
фузиологија (во натамошен текст: лекар).  

 
г) Земање на крв од дарителот во кеси за дарување 

 
Член 10 

(1) Крвта  од дарителот ја зема лаборант во стерил-
ни кеси за крв кои се употребуваат во согласност со 
упатството на производителот.  
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(2) Лаборантот врши проверка пред употребата на 
кесата за да утврди дека системот за вадење на крвта 
не е оштетен или контаминиран.  

(3) За оштетените и контаминирани кеси се изве-
стува производителот и за нив се води посебна евиден-
ција. 

 
 

Простор за земање на крв во установи  
за трансфузиона медицина 

 
Член 11 

Просториите во кои се зема крвта во установи за 
трансфузиона медицина треба да ги исполнуваат след-
ните критериуми: 

1) да бидат лоцирани, конструирани и адаптирани 
како би одговарале за прием, прифакање и дарување на 
крв, 

2) да бидат проектирани на начин кој обезбедува 
ефикасно хигиенско одржување: без остри рабови, со 
материјали кои не се лизгаат а  поднесуваат дезинфек-
циони средства,  

3) службените простории да се одделени од работ-
ните и лабораториските простории, 

4) работниот простор за дарители треба да е одде-
лен од просторот за подготовка на крвта и крвните 
компоненти, 

5) просторот за прием и разговор со дарителот да 
овозможи доверливост на дарителот со здравствениот 
работник,  

6) целокупниот работен простор треба да го следи 
логичниот редослед на текот на работниот процес за да 
се намали ризикот од грешки,  не тртеба да се користи 
како место за поминување на лица, треба да е обезбе-
ден со природна вентилација или автоматска климати-
зација и со температура помегу 20-22 0С  како и со со-
одветно природно осветлување кое по потреба може да 
се надополни со вештачко осветлување и 

7) работниот простор да е обезбеден со проточна 
ладна и топла вода, а санитарните јазли да се одвоени 
за медицинскиот персонал и за дарителите. 

 
Простор за земање на крв надвор од  установи за 

трансфузиона медицина 
 

Член 12 
Доколку земањето на крв од дарители е организира-

но надвор од установите за трансфузиона медицина со 
мобилни екипи, големината на работниот простор тре-
ба да овозможи непречна работа на мобилната екипа и 
приватност на дарителот, безбедност на работа на еки-
пата и безбедност за дарителите, да има доволно про-
стор за пристап до креветите за дарување на крв и до 
креветите за одмор, да се одржува хигиена со користе-

ње на соодветни средства и со спроведување на мерки 
за асепса и антисепса, да има обезбедено соодветна 
вентилација, осветленост, затоплување, пристап до еле-
ктрична енергија, санитарни јазли со проточна вода и 
соодветен пристап за внесување на неопходните средс-
тва за работа на екипата и транспортот на крвта. 

 
Член 13 

(1) За организирано дарување на крв надвор од ус-
тановите за трансфузиона медицина потребно е една 
стандардна екипа за крводарителска акција која, докол-
ку се организира за до 40 дарители е во состав од:  

1)  еден лекар специјалист по трансфузиологија или 
еден лекар по општа медицина, за преглед на дарителите,  

2) еден лаборант, за земање на крв од дарителот со 
континуирано мешање на кесите, 

3) еден лаборант за одредување на хемоглобин и 
крвна група, 

4) едно лице обучено да сервира за делење на бла-
годарен оброк, 

5) еден лаборант за спроведување на постапките со 
земените единици крв и 

6) еден возач. 
(2) Членовите на екипата од  став 1 на овој член 

треба да се обучени за следење и препознавање на про-
мени кај дарителите. 

 
д) Надзор на дарителот после дарувањето на крв и 

правилно препознавање и згрижување на  
несаканите реакции од дарувањето 

 
Член 14 

По дарувањето на крв дарителот треба да е под 
здравствен надзор од страна на лекар и друг медицин-
ски персонал обучен за препознавање на промени-неса-
кани реакции кои можат да настанат после дарувањето 
на крв. 

Во случај на настапување на несакани реакции од 
дарување на крв, лекарот или другиот медицински пер-
сонал кој е обучен за препознавање на промени  дари-
телот треба да го згрижат на начин во зависност од ви-
дот и природата на настанатите промени. 

 
2. Поблиски критериуми по однос на безбедноста на 
крвта и крвните компоненти во процесот на тести-

рањето на крвта и крвните компоненти 
 

Член 15 
Крвта и крвните компоненти треба да бидат тести-

рани во установата за трансфузиона медицина или во 
нејзините центри, врз основа на научно прифатени ме-
тоди и потврдени  во соодветната лабораторија, со обу-
чен кадар за тестирање и со реагенси со потврден ква-
литет.  
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3. Поблиски критериуми по однос на безбедноста на 
крвта и крвните компоненти во процесот на прера-

ботката на крвта и крвните компоненти 
 

Член 16 
Крвта и крвните компоненти се преработуваат во 

установата за трансфузиона медицина или во нејзините 
центри, со опрема со потврден квалитет и обучен кадар 
(лекар-специјалист по тренсфузиологија, лаборант-
трансфузист и здравствен соработник со завршен курс-
трансфузист).  

 
4. Поблиски критериуми по однос на безбедноста на 
крвта и крвните компоненти во процесот на чува-

њето на крвта и крвните компоненти 
 

Член 17 
(1) За да се обезбеди потребниот интегритет, крвта 

и крвните компоненти треба да се чуваат во соодвети 
апарати-опрема кои константно ја обезбедуваат по-
требната температура за одредено време и тоа за: 

 
А) Крвни компоненти во течна состојба: 
1) препарати на еритроцити и полна крв (ако пол-

ната крв и еритроцитите се користат за трансфузија како 
полна крв) од +2 0Ц до +6 0Ц, од 28-49 дена во зависност 
од видот на антикоагулансот и адитивните раствори; 

2) препарати на тромбоцити од +20 0Ц до + 24 0Ц,  
5 дена; може да се чуваат 7 дена заедно со детекција 
или редукција на бактериска контаминација и 

3) гранулоцити од +20 0Ц до + 24 0Ц, до 24 часа; 
 
Б) Крвни компоненти во смрзната состојба: 
1) еритроцити: време на чување до 30 години, а 

температурата на чување е во зависност од методите и 
постапките кои се користат за земање и преработка на 
еритроцитите; 

2) тромбоцити: време на чување е до 24 месеци, а 
температурата на чување е во зависност од методите и 
постапките кои се користат за земање и преработка на 
тромбоцитите; 

3) плазма и криоприципитат: време на чување е 
до 36 месеци на температура пониска од -250Ц, а до 
три месеци на температура од -180Ц до -250Ц,  

(2) Црвените крвни клетки и крвни плочки, чувани 
со замрзнување, треба  да се стават во соодветен меди-
ум по топењето. Дозволениот период на чување по то-
пењето зависи од употребениот метод. 

(3) Еритроцитите и тромбоцитите треба да се упо-
требат веднаш по одмрзнувањето. 

 (4) Крвта и крвните компоненти треба да се чуваат 
во простории кои се обезбедени од неовластено кори-
стење и пристап од други лица и во соодвети апарати-
опрема кои константно ја обезбедуваат потребната 
температура и најдоцна до рокот утврдени во став 1 на 
овој член.  

 
Член 18 

Апаратите во кои се чуваат крвта и крвните компо-
ненти треба да бидат под постојан 24 часовен монито-
ринг од страна на квалификувани лица за таа дејност, 
да бидат приклучени на резервен агрегат за струја, кон-
стантно да ја одржуваат потребната температура во 
нив и да се обезбедени со звучна и аудовизуелна сигна-
лизација за случај на промена на температурата во нив. 

 
5. Поблиски критериуми по однос на безбедноста на 
крвта и крвните компоненти во процесот на транс-

портот  на крвта и крвните компоненти 
 

Член 19 
Транспортот на крвта и крвните компоненти треба 

да се врши под истите услови како за чување на крвта 
и крвните компоненти утврдени во членот 17 од овој 
правилник. 

 
6. Поблиски критериуми по однос на безбедноста на 
крвта и крвните компоненти во процесот на прима-

њето на крвта и крвните компоненти 
 

Член  20 
Крвта и крвните компоненти треба да се примаат во 

здравствена установа која укажува болничка здравстве-
на заштита, пред примањето да се провери: идентите-
тот на примателот,  тестот на компатибилност на крвта 
и крвните компоненти, идентификациониот број на да-
рителот, крвната група и рокот на траење на крвта и 
крвните компоненти, дали системот за вадење на крвта 
не е оштетен или контаминиран и дали крвта или крв-
ните компоненти се чувани и транспортирани на по-
требната температура.   

 
Член  21 

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

 
   Бр. 10-8040/1 

6 октомври 2009 година                        Министер, 
           Скопје                            д-р Бујар Османи, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2401. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
13.10.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На КБ Прво пензиско друштво АД Скопје се дава 

одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда - втора емисија на 300 
обични акции во износ од 300.000 евра односно 
18.349.260 денари согласно Одлуката бр. 4 за зголему-
вање на основната главнина на КБ Прво пензиско 
друштво АД Скопје по пат на втора емисија на акции, 
донесена на ден 23.09.2009 година од Собранието на 
акционери на Друштвото. 

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 за зголемување на 
основната главнина на КБ Прво пензиско друштво АД 
Скопје по пат на втора емисија на акции, донесена на 
ден 23.09.2009 година од Собранието на акционери на 
Друштвото. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 дена од 
реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголе-
мувањето на основната главнина во Трговскиот реги-
стар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од три работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во тр-
говскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 07-2601/4     Комисија за хартии од вредност 

13 октомври 2009 година           Претседател, 
      Скопје                      Марина Наќева Кавракова, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2402. 

Врз основa на член 6-а и член 10 став 1 од Законот за 
државните службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 
69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009 и 
114/2009) и членовите 89, 92 и 95 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 70/1992), а на пред-
лог на Комисијата за организациони и кадровски праша-
ња на Уставниот суд на Република Македонија, Устав-
ниот суд на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 8 октомври 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. За генерален секретар на Уставниот суд на Ре-

публика Македонија се именува Милица Николовска, 
досегашен генерален секретар на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија, сметано од 17 октомври 2009 го-
дина. 

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

 
  Су.бр. 674/09                      Претседател 

13 октомври 2009 година   на Уставниот суд на Република 
           Скопје                             Македонија, 
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

______________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2403. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Добрушево 
- Општина Могила. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
"Службен весник на Република Македонија". 
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Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Добрушево, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на 
СРМ" бр.34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-16012/1    

13 октомври 2009 година              Директор, 
      Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
2404. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности ("Службен весник на СРМ" 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Добрушево - Општина Могила. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Добрушево, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на 
СРМ" бр.34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-16013/1    

13 октомври 2009 година           Директор, 
      Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2405. 
Врз основа на член 64 точка 2, а согласно со члено-

вите 13 и 14 од Законот за Народната банка на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 
и 129/2006), Советот на Народната банка на Република 
Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА 
 
1. Во Одлуката за задолжителна резерва („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 66/09), во  точка 
15 ставот 2 се менува и гласи: 

„Стапката на надомест на задолжителната резерва 
во евра изнесува 0,10% на годишно ниво.“ 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
  О. бр.02-15/V-1/2009                    Претседател 
15 октомври 2009 година   на Советот на Народната банка 

    Скопје                        на Република Македонија 
              Гувернер, 
     м-р Петар Гошев, с.р. 

______________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
2406. 

Врз основа на член 15 став (3) од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр.14/06, 24/07 и 103/08), директорот на Агенцијата 
за цивилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРАВИЛАТА И ПОСТАПКИТЕ НА  
ЛЕТАЊЕТО НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат правилата и по-
стапките на летањето на воздухопловите. 

 
Член 2 

Правилата и постапките на летањето на воздухоп-
ловите, се утврдени во Анекс 2 на Конвенцијата за ме-
ѓународно цивилно воздухопловство (Чикашка конвен-
ција на ICAO), даден во Прилог, кој е составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 3 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да се применува Правилникот за летање на возду-
хоплови („Службен лист на СФРЈ” бр. 10/70 и 4/83).  

 
Член 4 

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

 
    Бр. 03-2515/1 

14 октомври 2009 година                  в.д. Директор, 
              Скопје                               Зоран Крстевски, с.р. 
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