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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

475. 
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за заштита и 

спасување (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 36/2004, 49/2004 и 86/2008), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 18 фе-
вруари 2009 година, донесе  

 
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА 
 ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 
1. В О В Е Д 
Заради заштита и спасување на луѓето, животната 

средина, материјалните добра, природните богатства, 
животинскиот и растителниот свет и културното нас-
ледство од природни непогоди и други несреќи во мир, 
кризна, вонредна и воена состојба, секоја земја создава 
систем за заштита и спасување, кој треба да овозможи 
отстранување или намалување на опасностите, дејству-
вање при појава на опасности од кој било вид и справу-
вање со предизвиканите последици врз населението и 
материјалните добра, со што се обезбедува нормално 
функционирање на општеството во целина.  

За да може системот за заштита и спасување да 
функционира согласно со националните законски 
одредби усогласени со меѓународните прописи, истиот 
треба да биде поставен на подолгорочни основи, со јас-
на визија и посакувани цели.  

Целосното функционирање на ваквиот систем, како 
и неговото развивање и усовршување, се уредува со 
Националната стратегија за заштита и спасување, која 
е усогласена и компатибилна со нормите и стандардите 
на меѓународната заедница. 

Природните непогоди и другите несреќи се јавуваат 
сè почесто и најчесто ги погодуваат сиромашните и 
економски послабите подрачја кои сè уште не се довол-
но подготвени и опремени да се справат со нив. 

Превенцијата, намалувањето на последиците, под-
готвеноста и обновувањето се четири основни елемен-
ти кои придонесуваат и кои водат кон имплементација-
та на политиката на одржлив развој. Овие елементи 
треба да бидат вклопени во развојните планови и да 
обезбедат спроведување на постапни мерки за заштита 
и спасување на локално, национално, регионално и ме-
ѓународно ниво.  
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Одговорот на катастрофите сам за себе не е доволен 
и дава привремени резултати по многу повисока цена 
на чинење. Превенцијата, намалувањето на последици-
те, подготвеноста за одговор и брзото реагирање, како 
составен дел на системот за заштита и спасување на 
одреден настан од помал или поголем обем, можат да 
постигнат многу добри и поефикасни резултати за по-
стигнување на целите на заштитата и спасувањето.  

Светот многу брзо станува интерзависен. Сите др-
жави, а со тоа и Република Македонија, треба да дејс-
твуваат во новиот пристап на партнерство за градење 
на посигурен свет базиран на заеднички интерес и тре-
ба да ја споделат одговорноста кон спасување на чо-
вечки животи, имајќи на ум дека катастрофите не поз-
наваат граници. Регионалната и меѓународната сорабо-
тка во голема мера ќе ги зголеми шансите и можности-
те за постигнување на поголем напредок во намалува-
њето на последиците од природните непогоди и други 
несреќи, преку трансфер на технологија и размена на 
информации и заеднички пристап во активностите на 
превенција и намалувањето на последиците. 

Со спроведување на предвидените активности во 
Стратегијата за заштита и спасување, во натамошниот 
период треба да се обезбеди: 

- одговорност во заштитата и спасувањето на луѓе-
то, материјалните добра, животната средина, природ-
ните богатства, животинскиот и растителниот свет и 
културното наследство од природни непогоди и други 
несреќи, во мир, кризни, вонредни и воени состојби; 

- приоритет кон загрозените подрачја; 
- развој и зајакнување на националните капацитети 

и можности, создавајќи соодветна национална легисла-
тива за превенција, намалување на последиците и под-
готвеност за заштита од природните и други несреќи и  

- зајакнување на билатералната, регионалната и по-
широката меѓународна соработка во активностите за 
спречување и намалување на последиците од природ-
ните непогоди и други несреќи, со посебен осврт кон: 

- создавање и зајакнување на човечките и институ-
ционалните капацитети, 

- размена на информации и технологија, прибира-
ње, обработување и унифицирање на информациите, 

- мобилизација (активирање, ангажирање) на ресур-
сите и 

- меѓуресорска соработка. 
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 Во рамките на активностите за воспоставување на 
побезбедно општество, да се даде соодветна поддршка 
и се обезбедат механизми за реализација на Стратегија-
та во имплементирањето на политиките и целите на др-
жавата.   

Владата на Република Македонија: 
- Ценејќи ја важноста на заштитата и спасувањето 

како интегрален дел од македонското општество на 
економски, социјален и културен план; 

- Ценејќи го придонесот на заштитата и спасува-
њето во економската, културната и социјалната сфера, 
заштита на животната средина и природата; 

- Истакнувајќи ја важноста на одржливиот развој 
на ресурсите на заштитата и спасувањето како начин 
на заштита на државата и државните интереси; 

- Истакнувајќи ја важноста на заштитата и спасу-
вањето, заради одржување на здрав и стабилен живот; 

- Признавајќи го придонесот на заштитата и спа-
сувањето во руралните подрачја; 

- Свесна дека сегашното ниво на материјално опре-
мување, поради техничко-технолошката застареност ги 
прави заштитата и спасувањето недоволно ефикасни; 

- Истакнувајќи ги постојните закани за одржливи-
от развој на државата преку зголемените ризици и 
опасности од природни непогоди и други несреќи (пр-
венствено пожари, поплави, техничко - технолошки ха-
варии и акциденти, одрони и лизгање на земјиште, не-
среќи во рудници, сообраќајни несреќи од сите видови 
и други несреќи); 

- Имајќи го предвид значењето на системот за за-
штита и спасување се наметнува потреба од издвојува-
ње на соодветни финансиски средства за негово импле-
ментирање во сите сегменти; 

- Особено, ценејќи ја важноста на имплементација-
та на сите прифатени обврски, како и значењето на би-
латералната, регионалната и меѓународната соработка 
во развојот на заштитата и спасувањето, вклучувајќи го 
и прилагодувањето со правилата и директивите на 
Европската унија; 

- Повторувајќи дека политиката на заштитата и 
спасувањето е дел од државната политика за одржлив 
развој на земјата, која ќе обезбеди рамка за подетално 
планирање за справување со опасностите од природни 
непогоди и други несреќи и можност за побезбеден жи-
вот на граѓаните; 

- Нагласувајќи ја потребата за зајакнување на со-
работката меѓу Дирекцијата за заштита и спасување и 
другите субјекти од општеството.  

Ја утврдува и на Собранието на Република Ма-
кедонија му предлага Национална стратегија за за-
штита и спасување врз основа на следниве начела:  

- усогласеност со Уставот, 
- усогласеност со Стратегијата за одбрана на Репуб-

лика Македонија, 
- усогласеност со Националната концепција за без-

бедност и одбрана на Република Македонија, 
- усогласеност со Стратегијата за националната без-

бедност на Република Македонија,  
- усогласеност со Националната стратегија за уна-

предување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
во Република Македонија, 

- усогласеност со Националната политика и легис-
латива, 

- усогласеност со Националните развојни цели, 
- широко учество на јавноста, 
- социјално-економска основа, 
- заштита на животната средина,  
- заштита на културното и историско наследство, 
- усогласеност со меѓународните обврски за зашти-

та и спасување, 
- меѓусекторски пристап и 
- зголемена јавна свест. 

2. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА 
АКТИВНОСТИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕР-
КИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ  

Планирањето, подготвувањето и спроведувањето на 
мерките за заштита и спасување е обврска на органите 
на државната управа, единиците на локалната самоу-
права, јавните претпријатија, установи и служби, тр-
говските друштва, како и на секој граѓанин на Репуб-
лика Македонија, дефинирани во Законот за заштита и 
спасување, во рамките на интегрираниот систем за пре-
венција, рано предупредување, заштита и спасување и 
справување со кризи. 

Севкупниот континуиран, плански и целесообразен 
развој, како и планирањето на краток, среден и долг рок 
на системот за заштита и спасување, се реализира според 
принципите, нормите и постапките кои важат во системот 
на планирање, програмирање и буџетирање. 

Заштитата и спасувањето на луѓето, животната сре-
дина, материјалните добра, природните богатства, жи-
вотинскиот и растителниот свет и културното наследс-
тво од природни непогоди и други несреќи во мир, 
кризна, вонредна и воена состојба во Република Маке-
донија, се регулирани и со подзаконски акти кои про-
излегуваат од Законот за заштита и спасување и Зако-
нот за пожарникарството.  

Согласно со Законот за заштита и спасување, подза-
конски акти кои ја регулираат содржината и начинот 
на проценување на опасностите и планирањето на за-
штитата и спасувањето се Методологијата за содржи-
ната и начинот на проценување на опасности и плани-
рање на заштитата и спасувањето и Процената на за-
грозеност од природни непогоди и други несреќи на 
територијата на Република Македонија.  

Планот за заштита и спасување е оперативен доку-
мент во кој се разработуваат превентивните и опера-
тивните мерки и активности за секој вид на проценета 
опасност и загрозување од природни непогоди и други 
несреќи. Со Планот детално се определуваат обврските 
на органите на државната управа и другите субјекти во 
системот за заштита и спасување. 

Изработка на стандардни оперативни процедури, 
процедури на примање и давање на меѓународна по-
мош и утврдување на стандарди за опрема, системи и 
инсталации и нивно усогласување со меѓународните 
норми и стандарди.  

Оспособување на единствениот систем за заштита и 
спасување и за прекугранично дејствување и негово 
интегрирање со колективните системи за заштита и 
спасување на регионално и меѓународно ниво, за што е 
потребно да се подготват и ратификуваат соодветни 
меѓународни договори. 

Едукацијата и обуката се дел од примарните задачи за 
остварување на целите на Стратегијата, пропишани со За-
конот за заштита и спасување, Законот за пожарникарс-
твото, нормативите, стандардите и правилата на технич-
ката практика кои ја регулираат оваа материја, и тоа: 

- обука на вработените во Дирекцијата за заштита и 
спасување за одделни специјалности и нивно вклучува-
ње во меѓународни активности, за работа според норми 
и стандарди за работа со информатичка опрема,  

- изучување на странски јазици според утврденото 
ниво за комуницирање и обука на силите за заштита и 
спасување и тимовите за брз одговор, 

- едукација на населението за самозаштита во рам-
ките на системот за заштита и спасување,  

- имплементација на содржини од областа на за-
штитата и спасувањето во наставните планови и про-
грами во основното и средното образование и во висо-
кообразовните институции и  

- обука на вработените во органите на државната 
управа, органите на единиците на локалната самоупра-
ва, јавните претпријатија, установи и служби, тргов-
ските друштва и здруженија на граѓани.  
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2.1. Мерки за заштита и спасување 
Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-

технички и хуманитарни и други мерки за заштита и 
спасување кои се планираат, подготвуваат, организира-
ат и спроведуваат за заштита и спасување од природни 
непогоди и други несреќи. 

Урбанистичко-технички мерки се: 
- засолнување, 
- заштита и спасување од пожари, експлозии и 

опасни материи. 
- заштита од неексплодирани убојни и други експ-

лозивни материи, 
- заштита и спасување од урнатини, 
- заштита и спасување од техничко-технолошки не-

среќи и  
- спасување од сообраќајни несреќи. 
Хуманитарни мерки се: 
- евакуација, 
- згрижување на загрозено и настрадано население, 
- радиолошка, хемиска и биолошка заштита, 
- прва медицинска помош, 
- заштита и спасување на животни и производи од 

животинско потекло, 
- заштита и спасување на растенија и производи од 

растително потекло и  
- асанација на теренот. 
 
2.2. Образование, оспособување, обука, тренинг 

и вежби  
Фундаментално значење за системот на заштитата и 

спасувањето имаат образованието, оспособувањето и 
обуката на граѓаните и на припадниците на силите за 
заштита и спасување за заштита од природни непогоди 
и други несреќи. Преку нив треба да се обезбеди еду-
цираност на училишната популација, оспособување на 
граѓаните за лична и заемна заштита, обучување на си-
лите за заштита и спасување за брзо и ефикасно дејс-
твување, како и оспособување на професионални кадри 
за определени специјалности од областа на заштитата и 
спасувањето. 

Во системот за образование, во годишните програ-
ми за работа на училиштата, задолжително се предви-
дуваат основни теоретски и практични содржини за за-
штита и спасување од природни и други несреќи, за 
превенција и заштитата од нив, според карактеристи-
ките на регионот, како и вежби - една до две на ниво на 
училиште.  

Оспособување на граѓаните за самозаштита (лична и 
заемна заштита), а заради спречување, односно намалува-
ње на последиците од природни и други несреќи.  

Оспособувањето на граѓаните за самозаштита (лич-
на и заемна заштита) треба да се врши плански - во ор-
ганизација на единиците на локалната самоуправа. 

Обучувањето на силите за заштита и спасување 
опфаќа: основна, дополнителна и специјализирана обу-
ка, според наставни планови и програми по специјал-
ности. 

Основната обука ги опфаќа сите припадници на си-
лите за заштита и спасување, по распоредувањето во 
нивните формациски структури. 

Дополнителната обука на силите за заштита и спа-
сување се извршува во функција на нивно континуира-
но кондиционирање и подготвување за извршување на 
оперативни задачи.  

Специјализирана обука на силите за заштита и спа-
сување се изведува со одделни формациски состави, за-
ради обучување и усовршување за извршување на опе-
ративни задачи со повисок степен на сложеност. 

Тренингот со припадниците на силите за заштита и 
спасување кој се извршува во функција на проверка на 
степенот на обученост. 

Изведување на вежби се врши заради проверка на 
оспособеноста и подготвеноста на системот за заштита 

и спасување во целина, или проверка на одделни него-
ви делови. Вежбите можат да бидат од локален регио-
нален, државен или меѓународен карактер.  

Центарот за обука е организациона единица во Ди-
рекцијата за заштита и спасување каде се обучуваат: 

- командантите и членовите на Главниот штаб и на 
регионалните штабови за заштита и спасување, 

- командантите и членовите на општинските-про-
сторните штабови за заштита и спасување, 

- тимовите за брз одговор; 
- професионални и доброволни пожарникари и 
- командниот кадар и силите за заштита и спасува-

ње на правните субјекти. 
По реализирањето на наставните планови и програ-

ми се врши проверка на обученоста и оспособеноста за 
заштита и спасување.  

Центарот за обука претставува заокружена целина 
за изведување на обука, тренинг и вежби и стручно ос-
пособување со стандардно опремени кабинети, наглед-
ни средства и полигони. 

 
2.3. Сили за заштита и спасување 
Развојот на силите за заштита и спасување опфаќа:  
- обучување, оспособување и опремување на врабо-

тените во Дирекцијата за заштита и спасување како дел 
од постојаниот состав на силите за заштита и спасува-
ње, 

- формирање, оспособување и опремување на сили-
те за заштита и спасување организирани во добро обу-
чени тимови за брз одговор и единици од резервниот 
состав, опремени со современа опрема и 

- обучување, оспособување, опремување и доекипи-
рање на постојните, како и формирање на нови терито-
ријални противпожарни единици за дејствување при 
појава на природни непогоди и други несреќи. 

 
3. УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ СРЕДНО-

РОЧНИ ЦЕЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ  
 
3.1 Состојба во заштитата и спасувањето во Ре-

публика Македонија 
Во изминатиот период вложувањето во заштитата и 

спасувањето беше под реалните потреби, поради што 
системот за заштита и спасување не е во можност да го 
следи трендот на развој и осовременување. Ваквите со-
стојби негативно се рефлектираа во спроведувањето на 
мерките и активностите за спречување на настанување-
то на природните непогоди и други несреќи и ефикасно 
справување со последиците предизвикани од истите. 

Во рамките на меѓународната соработка, на билате-
рален план, ќе се продолжи со потпишување на догово-
ри за соработка со соседните земји. Во однос на ова, до 
сега е потпишан договор за билатерална соработка со 
Босна и Херцеговина, а во фаза на потпишување се до-
говори со Црна Гора, Хрватска, Словенија, Бугарија, 
Унгарија и Србија. 

Во делот на регионална соработка, остварено е 
членство во Иницијативата за приправност и превенци-
ја од природни и од човек предизвикани несреќи и ка-
тастрофи на земјите од Југоисточна Европа (DPPI 
SEE), за која, во името на Владата на Република Маке-
донија, Дирекцијата за заштита и спасување, под устав-
ното име Република Македонија, го потпиша Меморан-
думот за разбирање на институционалната рамка на 
DPPI SEE. Покрај ова потписници сме на Договор за 
формирање на Совет и Секретаријат за цивилно – вое-
но планирање во вонредни ситуации за Југоисточна 
Европа (CMEP) и на Меморандум за соработка со Ме-
ѓународниот фонд за деминирање и помош на жртвите 
од мини (ITF). Дирекцијата за заштита и спасување e 
активно вклучена во активностите за пристапување и 
ратификација на Конвенцијата за прекуграничните 
последици од индустриските несреќи и имплементaци-



19 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 23 - Стр. 5 

ја  на директивата Сeвесо II, ( Директива  96/82 ЕЗ за 
контрола на поголеми индустриски несреќи кои опфа-
ќаат опасни супстанции и Директивата 2003/105 ЕЗ за 
измена на Директивата  96/82 ЕЗ). 

Отпочнат е и процесот за потпишување на Мемо-
рандум за разбирање за вклопување во Механизмот за 
цивилна заштита на ЕУ и Финансиски инструмент. 

Во рамките на НАТО учествуваме во реализација 
на вежбите кои ги организира EADRCC и CPC. 

Со оглед на напред изнесеното, очигледно произле-
гува дека стратешки интерес на Република Македонија 
е членството во ЕУ и НАТО, каде што и натаму земаме 
активно учество во соодветните активности.   

3.2. Цел на Стратегијата е да обезбеди одржлив 
развој, унапредување и целосна ефикасност на систе-
мот за заштита и спасување со реализација на следниве 
Стратешки среднорочни цели за период 2009 – 2013 
година: 

- заокружување на правната уреденост на системот 
за заштита и спасување;  

- подобрување на условите за спроведување на веќе 
пренесените надлежности на општините во заштитата 
и спасувањето и создавање на поволни услови за ефе-
ктивно пренесување на преостанатите надлежности и 
ресурси; 

- идентификување и имплементирање на стандар-
дите на НАТО и Европската унија кои се однесуваат на 
заштитата и спасувањето; 

- утврдување на стандарди на опремата, техничките 
средства и инсталации, системи и постројки, наменети 
за заштита и спасување; 

- утврдување на стандардни оперативни постапки 
(процедури) во заштитата и спасувањето, според кои 
субјектите ќе постапуваат во извршувањето на актив-
ностите од својата надлежност; 

- интензивирање на активностите за формирање на 
републичките сили за заштита и спасување и простор-
ните сили за заштита и спасување од страна на општи-
ните и градот Скопје и трговските друштва, јавните 
претпријатија, установи и служби; 

- целосно опремување на единиците за заштита и 
спасување согласно со утврдениот материјален состав; 

- целосно пополнување и опремување на тимовите 
за брз одговор со припадници и опрема; 

- обучување на сите структури на силите за заштита 
и спасување;  

- воспоставување, уредување и опремување на ко-
мандни центри на Главниот штаб и на подрачните шта-
бови за заштита и спасување; 

- целосно оспособување на Центарот за обука во 
Скопје и Битола; 

- создавање на логистички бази на Дирекцијата за 
заштита и спасување во кои ќе се обезбедат потребната 
опрема, технички средства, возила и механизација и 
резерви за потребите на заштитата и спасувањето; 

- учество на силите за заштита и спасување на меѓу-
народни вежби и во меѓународни операции за заштита 
и спасување и во отстранување на последиците предиз-
викани од природни и други несреќи; 

- организирање и учество на локални, национални и 
меѓународни вежби; 

- воспоставување на единствена евиденција (доку-
ментирање) на природни непогоди и други несреќи и 
стандардна аналитичка обработка на податоците во Ди-
рекцијата за заштита и спасување; 

- воспоставување на системи за следење на опасно-
стите од природни непогоди и други несреќи; 

- модернизирање на систем за информирање при 
појава на природни непогоди и други несреќи во за-
штитата и спасување;  

- во функција на превенцијата и оперативното дејс-
твување, да се обезбедат телекомуникациски, инфор-
матички и ГИС системи; 

- обновување на возниот парк и техничката опреме-
ност на територијалните противпожарни единици; 

- доекипирање на постојните територијални против-
пожарни единици за достигнување на минималните 
пропишани стандарди и 

- да се изврши опремување со специјални против-
пожарни возила за интервенции на високи објекти, ин-
тервенции во услови на акциденти со опасни материи, 
техничко-технолошки и сообраќајни несреќи и хава-
рии, како и возила за интервенции на гаснење на пожа-
ри на шуми и други отворени простори.  

3.3. Развој во период од 2009 – 2013 година 
- развој на мерките за заштита и спасување и инте-

грален пристап во намалување на последиците од при-
родните непогоди и други несреќи, во мир, кризна, во-
нредна и воена состојба; 

- усвојување на политика на самозаштита во секое 
повредливо подрачје, подигање на институционалните 
капацитети, како и распоредување и ефикасна употре-
ба на ресурсите; 

- едукација и тренинг во превенцијата, подготвено-
ста и намалувањето на последиците; 

- развој и зајакнување на човечките ресурси и мате-
ријалните можности и капацитети за истражување и 
развој на институции за намалување на опасностите и 
последиците од природните непогоди и други несреќи; 

- идентификација и поврзување на постојните центри за 
превенција, редукција и намалувањето на последиците; 

- подобрување на свесноста во повредливите по-
драчја преку зголемување на улогата на медиумите во 
редукција на природните непогоди и други несреќи; 

- вклучување и активно учество на населението во 
редукција од природните непогоди и други несреќи, 
превенцијата, подготвеноста и намалувањето на опас-
ностите и последиците; 

- подобрена процена на ризикот, поширок монито-
ринг, комуникации за предвидување (прогноза) и пре-
дупредување; 

- усвојување на интегрирани мерки и активности за 
превенција, подготвеност и одговор при појава на при-
родните непогоди и други несреќи; 

- подобра координација меѓу националните, регио-
налните и меѓународните истражувачки активности на 
научните институции со интердисциплинарен пристап; 

- ефикасна национална легислатива; 
- да се даде висок приоритет на компатибилноста и 

размената на информациите за природните непогоди и 
други несреќи, особено на регионално и субрегионално 
ниво, преку зајакнување на постојните механизми и 
употреба на подобри техники за комуникации; 

- промоција на регионалната и субрегионалната со-
работка меѓу земјите изложени на ист ризик преку раз-
мена на информации, заеднички активности, формални 
и неформални состаноци и воспоставување и зајакну-
вање на регионални и субрегионални центри; 

- постојната технологија да биде за поширока апли-
кација;  

- вклучување на приватниот сектор во заштитата и 
спасувањето преку промоција на нивните можности и 

- вклучување на невладини организации во справу-
вањето со природни непогоди и други несреќи.  

3.4. Мерки за спроведување на Стратегијата  
Активности на локално и национално ниво: 
- воспоставување на целосна соработка на субјекти-

те за намалување на повредливоста и активности на 
највисоко ниво кои ќе бараат постепена имплементаци-
ја на процената на загрозеност и плановите за справу-
вање со природните непогоди и други несреќи на наци-
онално и локално ниво; 

- подготовки за ангажирање на сите расположиви 
ресурси во спроведување на активностите за справува-
ње со природните непогоди и други несреќи; 
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- развивање на програми за процена на ризици и 
оперативни планови со фокусирање на силите за под-
готовка, одговор на природните непогоди и други не-
среќи и намалување на последиците, изработка на со-
одветни проекти на субрегионално, регионално и меѓу-
народна ниво; 

- ажурирање на Националниот план за заштита и 
спасување; 

- преземање на мерки за зголемување на отпорноста 
на инфраструктурни објекти;  

- зајакнување на улогата и капацитетите на локал-
ните власти во спроведување на стандардите за безбед-
ност, заштита и спасување и зајакнување на институци-
оналните капацитети за справување со природни непо-
годи и други несреќи; 

- поддршка на невладини организации и нивно 
активно учество во справувањето со природните непо-
годи и други несреќи; 

- планирање и спроведување на превентивни мерки 
за намалување на опасностите и отстранување на пос-
ледиците од природните непогоди и други несреќи во 
социо-економските развојни програми;  

- вградување на процената за загрозеност од 
природните непогоди и други несреќи во плановите за 
развој; 

- дефинирање на потребите преку употреба на 
искуства од другите земји за зајакнување на национал-
ните ресурси;  

- документирање и аналитичка обработка на пода-
тоци на сите природни непогоди и други несреќи;  

- вградување на исплатливи (економски ефикасни) 
технологии во програмите за намалување на последи-
ците, вклучувајќи ги и системите за прогнозирање и 
предупредување; 

- воспоставување и имплементирање на едукативни 
и информативни програми наменети за подигнување на 
јавната свест и 

- вклучување на медиумите како значаен фактор за 
подигнување на свеста, едукацијата и градење на јав-
ното мислење.  

 
4. ИСТРАЖУВАЧКИ, НОРМАТИВНИ И РАЗ-

ВОЈНИ ПРОЕКТИ 
 
4.1. Истражувачки проекти 
- Проект за организирање и спроведување на истра-

жувачка работа од областа на заштитата и спасување-
то. Проектот ќе значи поддршка на системот за зашти-
та и спасување и негово развивање;  

- Проект за организирање и формирање на издавач-
ка дејност. Со овој проект се очекува да се подобри из-
вестувањето на јавноста со активностите на Дирекција-
та за заштита и спасување (изработка на билтени, спи-
санија, стручна литература и слично за потребите на 
заштитата и спасувањето), соработка со средствата за 
јавно информирање и подигнување на свеста и 
самозаштитата кај граѓаните и 

- Проект за формирање на компјутерски центар и 
примена на методологијата и технологијата за модели-
рање и симулации од областа на заштитата и спасува-
њето. Преку овој проект се очекува вградување на нови 
технологии за модели на однесување на одредени поја-
ви, нивно симулирање, дефинирање на разни сценари-
ја, по кои би се изведувале вежби (било да се 
канцелариски, теренски или комбинирани) на силите за 
заштита и спасување и можни начини на справување со 
постојни и идни опасности по луѓето и материјалните 
добра. 

 
4.2. Нормативни проекти 
- Континуирано усогласување на нашето законодав-

ство со европската регулатива од областа на заштитата 
и спасувањето;  

- Изменување и дополнување на постојните реле-
вантни закони и подзаконски акти и други прописи и 

- Изработка на проект за утврдување на стандарди и 
оперативни процедури во сите сегменти од системот за 
заштита и спасување во Република Македонија и усог-
ласување со стандардите на НАТО и Европската унија. 
Ќе овозможи постапки и процедури за ангажирање, 
оперативно дејствување и командување со силите за 
заштита и спасување. 

 
4.3. Развојни проекти 
- Проект за собирање, систематизирање и обработка 

на документи за употреба на системот за заштита и 
спасување;  

- Проект за процена на функционирањето на систе-
мот за заштита и спасување и планирање, креирање и 
кординација на системот; 

- Проект за проширување на меѓународна, регио-
нална и билатерална соработка заради обезбедување на 
други извори за прибирање на финансиски и матери-
јални средства за развој на заштитата и спасувањето; 

- Проект за имплементација на партнерските цели; 
- Проект за изготвување на база на податоци од об-

ласта на заштитата и спасувањето и нејзино користење 
за можни природни непогоди и други несреќи од пого-
леми размери во Република Македонија и нејзино по-
стојано ажурирање со процена на ризик од постојните 
загрозувања; 

- Проект за развој и реализација на основна, допол-
нителна и специјализирана обука на припадниците на 
силите на заштита и спасување за стекнување на спе-
цијализирани знаења; 

- Проект за формирање на компјутерско-информа-
тички и телекомуникациски систем и формирање и 
имплементација на геоинформациони системи и систе-
ми за глобално позиционирање, како и воведување на 
најнови ГИС технологии; 

- Проект за соработка и комуникација со други вла-
дини и невладини структури и организации за развојот 
на системот за заштита и спасување; 

- Проект за изработка на плански документи за за-
штита и спасување и 

-Проект зајакнување на материјално-техничките ре-
сурси на Дирекцијата за заштита и спасување. 

Сите напред спомнати развојни проекти се поврза-
ни меѓу себе и имаат за цел креирање на обрасци за 
прибирање, синтетизирање, обработка на податоци, 
создавање на база на податоци, креирање на софтвер за 
обработка на податоците кои подоцна би послужиле за 
изготвување на плански документи, зајакнување на ма-
теријално техничките средства. Покрај тоа, овие прое-
кти ќе имаат улога во подобрување на основната, до-
полнителната и специјализираната обука. 

 
5. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЈСТВА, АКТИВНО-

СТИ И ПОСТАПКИ ОД ПРЕВЕНТИВЕН И ОПЕ-
РАТИВЕН КАРАКТЕР КОИ ГИ СПРОВЕДУВААТ 
ОРГАНИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА, ЕДИНИЦИТЕ 
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, ТРГОВСКИТЕ 
ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТА-
НОВИ И СЛУЖБИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

 
Информациите, знаењето, научните достигнувања и 

некои од технологиите кои се неопходно потребни за 
намалување на ефектите од природните непогоди, во 
многу случаи треба да бидат достапни и применливи. 
Научните достигнувања, технологии и податоци со со-
одветна обука треба да бидат достапни до сите, како во 
однос на времето потребно за нивна имплементација, 
така и во однос на сите загрозени подрачја. 

 Вклучувањето на локалната самоуправа и нејзино-
то активно учество треба да се поддржува со цел за по-
стигнување на подетален увид во индивидуалната и ко-
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лективната перцепција на развојот и ризикот, со јасен 
пристап кон разбирањето на културните и организаци-
ските карактеристики на секое општество. Поддршката 
и нејзиното активно учество имаат големо значење за 
определување на оние активности кои ќе ја фаворизи-
раат превенцијата и намалувањето на последиците со 
цел да се изнајде соодветно и ефикасно значење за на-
малување на влијанието на природните непогоди и 
други несреќи. 

 Органите на државната управа, единиците на ло-
калната самоуправа, трговските друштва, јавните прет-
пријатија, установи и служби и здруженијата на граѓа-
ни, се должни да учествуваат во спроведување на пре-
вентивните и оперативните мерки за заштита и спасу-
вање, во рамките на нивните надлежности, а согласно 
со плановите за заштита и спасување, за секоја мерка 
одделно, и тоа:  

Евакуација: Министерството за транспорт и врски, 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, Министерството за здравство, Министерство-
то за образование и наука, Министерството за труд и 
социјални работи, Министерството за внатрешни рабо-
ти, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за 
заштита и спасување, Бирото за стокови резерви, Црве-
ниот крст на Република Македонија, Комуналните 
служби, транспортните претпријатија и претпријатија-
та за снабдување и хуманитарни и невладини организа-
ции; 

Згрижување на настраданото и загрозеното насе-
ление: Министерството за здравство, Републичкиот за-
вод за здравствена заштита, Министерството за труд и 
социјални работи, Министерството за образование и 
наука, Министерството за локална самоуправа, Цента-
рот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и 
спасување, единиците на локалната самоуправа, Црве-
ниот крст на Република Македонија и туристичките и 
угостителските претпријатија; 

Радиолошка, хемиска и биолошка заштита: Ми-
нистерството за здравство, Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, Министерство-
то за внатрешни работи, Центарот за управување со 
кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Дирекција-
та за радијациона сигурност, Републичкиот завод за 
здравствена заштита, Управата за хидрометеоролошки 
работи, Ветеринарниот институт, Институтот за земјо-
делство, Службата за воено здравство, единиците на 
локалната самоуправа, трговските друштва, јавните 
претпријатија, установи и служби; 

Спасување од урнатини: Министерството за вна-
трешни работи, Министерството за здравство, Мини-
стерството за транспорт и врски, Министерството за 
животна средина и просторно планирање, Центарот за 
управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасу-
вање, Републичкиот завод за здравствена заштита, 
Управата за хидрометеоролошки работи, Институтот за 
земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, 
Службата за воено здравство, единиците на локалната 
самоуправа, трговските друштва, јавните 
претпријатија, установи и служби; 

Заштита и спасување од поплави: Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водостопанство, Ми-
нистерството за внатрешни работи, Министерството за 
здравство, Министерството за транспорт и врски, Ми-
нистерството за труд и социјална политика, Мини-
стерството за животна средина и просторно планира-
ње, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за 
заштита и спасување, Републичкиот завод за здравстве-
на заштита, Управата за хидрометеоролошки работи, 
единиците на локалната самоуправа, трговските друш-
тва, јавните претпријатија, установи и служби; 

Заштита и спасување од пожари, експлозии и 
опасни материи: Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, Министерството за вна-
трешни работи, Министерството за здравство, Мини-
стерството за транспорт и врски, Министерството за 
економија, Центарот за управување со кризи, Дирекци-

јата за заштита и спасување, Републичкиот завод за 
здравствена заштита, Управата за хидрометеоролошки 
работи, единиците на локалната самоуправа, трговски-
те друштва, јавните претпријатија од областа на шу-
марството и земјоделството, како и националните пар-
кови; 

Заштита од неексплодирани убојни средства: 
Министерството за внатрешни работи, Министерство 
за здравство, Центарот за управување со кризи, Дирек-
цијата за заштита и спасување и единиците на локална-
та самоуправа; 

Прва медицинска помош: Министерството за 
здравство, единиците на локалната самоуправа, Мини-
стерството за внатрешни работи, Центарот за управува-
ње со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита, Службата за 
воено здравство и Црвениот крст на Република Маке-
донија; 

Асанација на теренот: Министерството за здрав-
ство, Министерството за внатрешни работи, Мини-
стерството за транспорт и врски, Министерството за 
животна средина и просторно планирање, Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за за-
штита и спасување, единиците на локалната самоупра-
ва, Комуналните претпријатија од различни области и 
јавните установи и служби; 

Засолнување: Министерството за транспорт и вр-
ски, Министерството за внатрешни работи, единиците 
на локалната самоуправа, Центарот за управување со 
кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и трговски-
те друштва; 

Заштита и спасување на животни и производи 
од животинско потекло: Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, Министерство-
то за животна средина и просторно планирање, Мини-
стерството за транспорт и врски, Центарот за управува-
ње со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, на-
ционалните паркови, Ветеринарниот факултет, Инсти-
тутот за ветеринарство, јавните претпријатија, тргов-
ските друштва и единиците на локалната самоуправа; 

Заштита и спасување на растенија и производи 
од растително потекло: Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, Министерството за 
животна средина и просторно планирање, Центарот за 
управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасу-
вање, Земјоделскиот факултет, Институтот за земјо-
делство, јавните претпријатија, трговските друштва и 
единиците на локалната самоуправа; 

Заштита и спасување од техничко-технолошки 
несреќи: Министерството за животна средина и про-
сторно планирање, Министерството за транспорт и вр-
ски, Министерството за економија, Министерството за 
здравство, Министерството за внатрешни работи, Цен-
тарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита 
и спасување, единиците на локалната самоуправа и јав-
ните претпријатија и 

Спасување од сообраќајни несреќи: Министерс-
твото за здравство, Министерството за внатрешни ра-
боти, Министерството за транспорт и врски, Центарот 
за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасу-
вање, Управата за цивилно  воздухопловство, Управата 
за хидрометеоролошки работи, единиците на локалната 
самоуправа, Црвениот крст на Република Македонија, 
ЈП Македонски железници-Инфраструктура, Македон-
ски железници-А.Д. Транспорт во државна сопстве-
ност, ЈП Македонија пат и ЈП за аеродромски услуги.  

6. ЗАКЛУЧОК 
Република Македонија, заштитата и спасувањето 

треба да ги изгради како единствен систем кој ќе овоз-
можи оптимална безбедност на заштитата и спасување-
то од природни непогоди и други несреќи, штитејќи ги 
трајните интереси кои произлегуваат од темелните 
вредности утврдени во Уставот на Република Македо-
нија, како и учество и давање на помош во заштитата и 
спасувањето на други земји. 



Стр. 8 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 февруари 2009 
 

Системот за заштита и спасување треба да се засно-
ва врз изградена правна рамка усогласена со меѓуна-
родните прописи и стандарди, оспособени и добро 
опремени сили за заштита и спасување, кои можат да 
се справат со природните непогоди и други несреќи во 
секојдневното современо живеење во услови на мир, 
кризна, вонредна и воена состојба.  

Спроведувањетo на законските прописи во поглед 
на едукацијата, образованието и обуката на граѓаните 
да се вклопи во единствениот систем за заштита и спа-
сување. 

Доследно спроведување на Законот за заштита и 
спасување, Законот за пожарникарството и другите за-
конски прописи и подзаконски акти со кои се уредува 
заштитата и спасувањето во Република Македонија ка-
ко работа од јавен интерес и обврската за имплемемен-
тација на нивните одредби од страна на државните ор-
гани, органите на државната управа, единиците на ло-
калната самоуправа, јавните претпријатија, јавните 
установи и служби, трговските друштва, здруженијата 
на граѓани и организираните сили за заштита и спасу-
вање и дејствувањето на истите, ќе овозможи реално 
функционирање како единствен систем за заштита и 
спасување. 

Развој и унапредување на процесот на децентрали-
зација на надлежностите на општините во заштитата и 
спасувањето на граѓаните и материјалните добра и јак-
нење на децентрализираниот систем на локалната са-
моуправа. 

Зајакнување на инспекцискиот надзор, вклопен во 
единствениот систем за заштита и спасување, со цел за 
поуспешно извршување на работните задачи, надзорот 
над спроведувањето на законските прописи кои ја регу-
лираат оваа материја и одбегнување на судирот на над-
лежностите.  

Целта на овој процес е да се направи единствен без-
бедносен и заштитен систем за заштита и спасување, 
без преклопување на надлежности и субјекти кои ќе ги 
спроведуваат и контролираат активностите и мерките 
во заштитата и спасувањето. 

Поддржана од политичкиот и економскиот систем, 
заштитата и спасувањето организирани на начин пред-
ложен со оваа стратегија, ќе овозможи поцелосна за-
штита на луѓето и животната средина, ќе обезбеди по-
сигурни услови за заштита на населението, намалување 
на последиците и заштита на вредностите и интересите 
на државата, како со сопствени сили така и во соглас-
ност со глобализацијата на светските интереси и потре-
би.  

 
Собранието на Република Македонија:  
 
Согледувајќи го во светски рамки забрзаното зго-

лемување на човечките и економските загуби од при-
родни непогоди и други несреќи, 

 
Повикувајќи се на одлуката на Генералното собра-

ние на ООН во неговата резолуција 44/236 од 
22.12.1989 година за промовирање на долгорочна гло-
бална акција за спасување на човечки животи и нама-
лување на влијанието од природните катастрофи, 

 
Повикувајќи се на, исто така, долгорочната одлука 

на Генералното собрание на ООН и резолуцијата 
46/182 од 19.12.1991 година за прифаќање на единс-
твен и интегриран пристап за справување со природни 
непогоди и други несреќи во сите негови аспекти, 
вклучувајќи ја и превенцијата, 

 
Ценејќи дека одржлив економски раст и одржлив 

развој не се возможни без преземање на соодветни 
мерки за намалување на загубите од природни непого-
ди и други несреќи и дека постои тесна врска меѓу за-
губите и деградирањето на околината, како што е наве-
дено во Агендата 21, 

Реафирмирајќи го принципот кој ја истакнува по-
требата меѓународната заедница да дава помош на зем-
јите погодени со природни непогоди и други несреќи 
кои можат да предизвикаат ненадејни големи последи-
ци во тие земји, 

 
Одговарајќи на барањето на Генералното собрание 

на ООН во неговата Резолуција 48/188 од 23.12.1993 
година, 

 
Прифаќајќи ги препораките од Хјого (Hyogo) Ак-

циската Рамка 2005-2015 година, Кобе, Јапoнија,  
 
Приклучувајќи се кон Механизмот на Европската 

заедница за цивилна заштита, 
 
Повикувајќи се на принципот за партнерство за 

изградба на посигурно општество, базирано на заед-
нички интерес, подеднаква сувереност и поделена од-
говорност за спасување на човечки животи, заштита на 
човечките и природните ресурси, екосистемите и кул-
турните блага, истиот да го реафирмира со ангажирање 
на национални, регионални и меѓународни сили, 

 
Ги повикува сите субјекти да ги заштитат поедин-

ците од физички повреди и трауми, да го заштитат 
имотот и да обезбедат прогрес и стабилност, признавај-
ќи генерално, дека секоја земја ја сноси примарната од-
говорност за заштита на своите граѓани (население), 
инфраструктура и други национални добра од влијани-
ето на природни непогоди и други несреќи и 

 
Ја донесува Националната стратегија за заштита и 

спасување на Република Македонија. 
 
Националната стратегија ќе се објави во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-1085/1                             Претседател  

18 февруари 2009 година       на Собранието на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                            Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
476. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), а 
во врска со натамошна промоција на надворешната по-
литика на Република Македонија, Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 10.02.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПЛАТА, НАДОМЕСТОК ЗА 
ИЗНАЈМУВАЊЕ НА СТАН И СЕЛИДБЕНИ ТРО-
ШОЦИ ЗА ШЕФОТ НА МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО 
АШГАБАД, ТУРКМЕНИСТАН, АМБАСАДОРОТ  

АРСИМ ЗЕКОЛИ 
 
1. На г-дин Арсим Зеколи, вонреден и ополномо-

штен амбасадор на Република Македонија при меѓуна-
родните организации во Виена, кој од 10 февруари 
2009 година стапува на должноста шеф на Мисијата на 
ОБСЕ во Ашгабад, Туркменистан, му се утврдува пла-
та и надоместок за изнајмување на стан и резиденција 
и тоа: 

- Месечна нето плата во износ од 183.304 денари, за 
период од 1 година, почнувајќи од 10 февруари 2009 
година, со можност за продолжување. 

- Надоместок за изнајмување на стан за резиденција 
согласно договор за изнајмување, во ориентациона ви-
сина од 74.062 денари месечно. 
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- Селидбени трошоци, во висина од околу 150.000 
денари. 

2. Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ги спроведе исплатите од точка 1 на оваа одлука. 

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

    Бр. 13/1                           Заменик на претседателот 
10 февруари 2009 година        на Владата на Република 

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

___________ 
477. 

Врз основа  на член  32, став 5 од Законот за устано-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
32/05 и 120/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВ-
СТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВ-
СТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИ-
НИКИ,  ЗАВОД  И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

 
1. Со оваa одлука се дава согласност на  Статутот 

на Јавната установа од областа на здравството за по-
требите на јавните здравствени установи универзитет-
ски клиники, завод и ургентен центар - Скопје бр. 
0101-5126/1 од 15.12.2008 година, донесен од Управни-
от одбор на оваа јавна установа. 

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

 
Бр. 19-806/1-08                Заменик на претседателот 

10 февруари 2009 година       на Владата на Република 
       Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
478. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), а согласно заклучокот по точката 2 од 
седницата одржана на 27.11.2008 година, Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ЕГЕЈСКОТО ПРАШАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Координативно тело на 

Владата на Република Македонија за егејското прашање. 
 

Член 2 
Со Координативното тело на Владата на Република 

Македонија за егејското прашање (натаму: Координа-
тивно тело) ќе раководи и за неговата работа ќе биде 
одговорен претставник од Министерството за надво-
решни работи. 

 
Член 3 

Координативното тело на Владата на Република 
Македонија за спроведување на Резолуцијата на Собра-
нието на Република Македонија за Егејските Македон-
ци е составено од претставници на: 

- Министерството за надворешни работи (претседа-
вач и секретар), 

- Министерството за правда (член), 
- Министерството за финансии (член), 
- Државниот завод за статистика (член) и 

- Невладиниот сектор што дејствува во областа на 
егејското прашање (четири члена). 

 
Член 4 

Мандатот на Координативното тело е во функција 
на спроведување на Резолуцијата на Собранието на Ре-
публика Македонија за бегалците од воените дејствија 
во Република Грција за време на Граѓанската и Втората 
светска војна бр. 07-3627/1 од 27.08.2008 година во 
контекст на грижата на Државата за интересите на овие 
прогонети граѓани и нивните семејства. 

Со цел Координативното тело успешно да го реали-
зира својот мандат, сите органи на управата имаат об-
врска да соработуваат со него, посебно во областа на 
доставување релевантни податоци и информации, како 
и позитивно да одговорат на барањата за вклучување 
на експерти од редот на нивните вработени во работата 
на Координативното тело. 

Средствата за работа на Координативното тело ќе 
му бидат уплатувани на строго наменска потпрограм-
ска алокација на буџетската сметка на Министерството 
за надворешни работи. 

 
Член 5 

Координативното тело на Владата на Република 
Македонија за спроведување на Резолуцијата на Собра-
нието на Република Македонија за Егејските Македон-
ци ќе донесе деловник за својата работа. 

 
Член 6 

За својата работа Координативното тело ќе ја ин-
формира Владата на Република Македонија, најмалку 
еднаш во три месеци. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

                                       Заменик на претседателот 
      Бр. 5/1                       на Владата на Република 

10 февруари 2009 година                    Македонија,  
       Скопје                    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
479. 

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за стоковни 
резерви („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/08), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАМЕНА НА ЛЕКОВИ ОД СТОКОВНИТЕ 
РЕЗЕРВИ ПО ГЕНЕРИЧКИ СОСТАВ 

 
Член 1 

Да се изврши замена на лекови од стоковните ре-
зерви по генерички состав од домашни производители, 
согласно приложените листи кои се составен дел на 
оваа одлука. 

 
Член 2 

Замената на лековите по генерички состав да ја из-
врши складиштарот на лекови од стоковните резерви 
„Македонијалек“ ДООЕЛ - Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

    Бр. 19-365/1               Заменик на претседателот 
10 февруари 2009 година      на Владата на Република 

       Скопје                        Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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480. 
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481. 
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 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Советот за јавни обвинители му 
престанува користењето на недвижната ствар - деловен 
простор на ул. „Даме Груев“ бр. 1 во Скопје, со повр-
шина - приземје 47,57 м2 и мезанин 231,23 м2 - сопс-
твеност на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Агенцијата за     
остварување на правата на заедниците. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука да се изврши помеѓу Комисијата за за-
штита на конкуренцијата и Агенцијата за остварување 
на правата на заедниците во рок од три дена од денот 
на сместувањето на Комисијата за заштита на конку-
ренцијата во објектот на НИП „Нова Македонија“. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за престанок и давање на 
трајно користење недвижна ствар на Советот за јавни 
обвинители („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 145/2008). 

 
Член 5 

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

 
  Бр. 19-608/1                     Заменик на претседателот 

10 февруари 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

      Бр. 19-532/1                                                                               Заменик на претседателот 
10 февруари 2009 година                                                              на Владата на Република 
         Скопје                                                                                              Македонија,  
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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482. 
Врз основа на член 54 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 10.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ  НА  ДВИЖНИ   СТВАРИ   НА  МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии - Царинската управа му пре-
станува користењето на движните ствари и тоа: 10 
компјутери, 15 тастатури, 15 монитори и 15 мауси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се да-

ваат на трајно користење на Министерството за здрав-
ство. 

 
Член 3 

Директорот на Царинската управа склучува дого-
вор со министерот за здравство, за правата и обврските 
за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
        Бр. 19-557/1                      Заменик на претседателот 
10 февруари 2009 година         на Владата на Република 
              Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
483. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.02.2009 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ  НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ   НА   ДВИЖНИ   СТВАРИ НА 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ  ЗА ЕВРОПСКИ  ПРАШАЊА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерс-
твото за финансии му престанува правото на користење 
на движните ствари еден учебник на македонски јазик од 
реномирани странски автори од областа на економијата, 
во вкупна количина од 850 примероци, и тоа: 

 
 
 
 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се да-

ваат на трајно користење на Секретаријатот за европ-
ски прашања без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор за заме-
ник-претседателот на Владата на Република Македони-
ја задолжен за европски прашања за правата и обврски-
те 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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-560/1                      Заменик на претседателот 

10 февруари 2009 година         на Владата на Република 
      Скопје                                        Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

484. 
Врз основа  на член  36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА УПРАВЕН КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМИ ВО 
СМЕТКОВОДСТВОТО И  ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО  

ЗАЈАКНУВАЊЕ (РЕПАРИС) 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Управен комитет за 

реформи во сметководството и институционалното за-
јакнување (РЕПАРИС) („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 151/07), во членот 2 зборовите: „Ми-
нистерство за економија“, да се избришат. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-556/1                        Заменик на претседателот 

10 февруари 2009 година        на Владата на Република 
    Скопје                                           Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
485. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08) и член 2 од Одлуката за формирање на 
Управен комитет за реформи во сметководството и ин-
ституционалното зајакнување (РЕПАРИС) („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 151/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.02.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМИ ВО 
СМЕТКОВОДСТВОТО И ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО  

ЗАЈАКНУВАЊЕ (РЕПАРИС) 
 
1. За претседател и членови на Управниот комитет 

за реформи во сметководството и институционалното 
зајакнување се именуваат: 

а) За претседател: 
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- Борче Смилевски, раководител на Секторот за си-
стем на утврдување и наплата на даноци, такси и други 
јавни приходи во Министерството за финансии. 

б) За членови: 
1. проф.д-р Трајко Русевски, Економски факултет – 

Скопје; 
2. проф.д-р Зорица Божиновска – Лазаревска, Еко-

номски факултет – Скопје; 
3. Игор Давков, директор на Дирекцијата за терен-

ска супервизија во Народна банка на Република Маке-
донија; 

4. Борислав Атанасовски, член на Комисијата за 
хартии од вредност; 

5. Роза Маневска, раководител на Одделението за 
данок на добивка во Управата за јавни приходи; 

6. Гордана Никушевска, Друштво за ревизија и кон-
султантски услуги „КПМГ Македонија“ Д.О.О. – Скоп-
је; 

7. Владо Мартиновски, раководител на Секторот за 
водење на регистри во Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија; 

8. Антонио Вељанов, директор на Друштвото за ре-
визија, сметководствено-финансиски и консалтинг ус-
луги „Македонски ревизорски центар“ – Скопје; 

9. Светислав Лековски, Друштво за ревизија „ПРО 
АУДИТ“ – Куманово; 

10. Орце Наумовски, директор на Секторот за сметко-
водство во Стопанска банка – Скопје; 

11. Африм Селими, Претпријатие за трговија „АЛ-
МА ЕМ“; 

12. Тони Димитровски, претседател на Комора на 
сметководствени бироа – Битола и  

13. Ленче Тагасовска, раководител на Секторот за 
финансиски систем во Министерството за финансии. 

2. Со влегувањето во сила на ова решение преста-
нува да важи Решението за именување на претседател 
и членови на Управниот комитет за реформи во сме-
тководството и институционалното зајакнување (РЕ-
ПАРИС) („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 151/07). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
           Бр. 19-556/2                 Заменик на претседателот 
10 февруари 2009 година       на Владата на Република 
              Скопје                                   Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
486. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), а согласно заклучокот по точката 2 од 
седницата одржана на 27.11.2008 година, Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.02.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА КООР-
ДИНАТИВНО ТЕЛО НА ВЛАДАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ЕГЕЈСКОТО ПРАШАЊЕ 

 
1. За претседавач, членови и секретар на Координа-

тивно тело на Владата на Република Македонија за 
спроведување на Резолуцијата на Собранието на Ре-
публика Македонија за Егејските Македонци се опре-
делуваат: 

а) за претседавач: 
- Сашко Тодоровски – Министерство за надвореш-

ни работи 

б) за членови од владиниот сектор: 
- Радица Лазаровска – Геровска; 
- Доне Влашки, Министерство за финансии (член); 
- Славка Атанасова, Државен завод за статистика 

(член); 
- Маја Апостолоска, Министерство за надворешни 

работи (секретар); 
в) за членови од невладиниот сектор: 
- Методија Тошевски, Здружение на децата бегалци 

од Егејскиот дел на Македонија (член); 
- Никола Костурски, Здружение на децата бегалци 

од Егејскиот дел на Македонија (член); 
- Ѓорѓи Доневски, Здружение на децата бегалци од 

Егејскиот дел на Македонија (член) и 
- Ташко Јованов, Здружение на децата бегалци од 

Егејскиот дел на Македонија (член). 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
             Број 5/2                       Заменик на претседателот 
10 февруари 2009 година       на Владата на Република 
             Скопје                                    Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
487. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08) и член 2 од Одлуката за образување На-
ционална комисија за борба против трговијата со луѓе 
и илегалната миграција во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/01), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.02.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН 
КООРДИНАТОР, НЕГОВ ЗАМЕНИК, НАЦИОНА-
ЛЕН ИЗВЕСТУВАЧ ЗА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И 
ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНО-
ВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА БОРБА 
ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА-
ТА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Решението за именување национален коорди-

натор, негов заменик, национален известувач за трго-
вија со луѓе и илегална миграција, секретар и членови 
на Националната комисија за борба против трговијата 
со луѓе и илегалната миграција во Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/07, 89/07 и 168/08), во точката 1, во дел а), зборови-
те: „д-р Гоце Џуклески“, се заменуваат со зборовите: 
„Виолета Андоновска“. 

2. Во делот б), зборовите: „Митко Чавков“ се заме-
нуваат со зборовите: „Сандо Китанов“, а по зборот 
„на“ се додаваат зборовите: „Единицата за борба про-
тив трговија со луѓе и криумчарење мигранти во“. 

3. Во делот в), точката 4) се брише. 
4. Точките 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) стануваат 

точки 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11). 
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 19-500/1               Заменик на претседателот 

10 февруари 2009 година      на Владата на Република 
       Скопје                      Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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488. 
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 и 6/2009), 
Владата на Република Македонија, на седницата  одр-
жана на 30 јануари 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО   
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
1. За државен секретар во Министерството за жи-

вотна средина и просторно планирање се именува Ли-
дија Зафировска, помошник раководител на Секторот 
за одржлив развој во Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање. 

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

 
Бр.33 – 438/2                      Заменик на претседателот 

30 јануари 2009 година            на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
489. 

Врз основа на член 9 од Законот за образование на 
возрасните („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 7/2008) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („ Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007,19/2008 и 82/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 фе-
вруари 2009 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 
 
1. За членови на Советот за образование на возрас-

ните се именуваат: 
- од Министерството за образование и наука 
- м-р Дарко Митевски 
- од редот на експертите за образование на возрас-

ните 
- м-р Маја Аврамовска Трпевска 
- проф. д-р Зоран Велковски 
- од Заедницата на единиците на локалната самоу-

права 
- Весна Арсовска 
- од Стопанската комора на Македонија 
- Ленче Зикова 
- од Сојузот на стопанските комори на Македонија 
- Елизабета Ристовска Петровска 
- од Комората на занаетчиите на Македонија 
- Виолета Марковиќ 
- од СОНК 
- Трајче Петковски 
- од Центарот за стручно образование и обука 
- Хусеин Џеват Хусеин 
- од Министерството за финансии 
- Миле Николовски 
- од Бирото за развој на образованието 
- Ајше Селмани 
- од Агенцијата за вработување на Република Маке-

донија 
- Гоце Милошевски 
- од Агенцијата за поддршка на претприемништво-

то на Република Македонија 
- Вахида Реџепагиќ. 

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

 
  Бр. 33-763/2                      Заменик на претседателот 

10 февруари 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
490. 

Врз основа на член 38 од Законот за образование на 
возрасните („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 7/2008), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 февруари 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  

НА ВОЗРАСНИТЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Центар за образование на возрасните се именува-
ат. 

- Владимир Попоски, од Министерството за образо-
вание и наука 

- Бардуљ Туши, од Министерството за образование 
и наука 

- Агим Рамадани, од Министерство за труд и соци-
јална политика 

- Виктор Арнаудоски, раководител на Правниот се-
ктор во Заедницата на единиците на локалната самоу-
права 

- Стојмирка Тасевска, директор на Дирекцијата за 
претставување и застапување на интересите на членки-
те во Стопанската комора на Македонија 

- Бети Деловска, Басме КТ – од Сојузот на стопан-
ски комори на Македонија 

- Снежана Денковска, извршен директор на Комо-
рата на занаетчиите на Македонија. 

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

 
  Бр. 33-206/2                      Заменик на претседателот 

10 февруари 2009 година         на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 

491. 
Врз основа на член 9 од Законот за основање на 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/2008), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 10 февруари 2009 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА  АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 
 
1. Арбен Oда се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддр-
шка на туризмот.  

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
промоција и поддршка на туризмот се именува Стојан 
Филиповски. 

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

 
Бр. 33 – 773/1                      Заменик на претседателот 

10 февруари 2009 година         на Владата на Република 
      Скопје                                         Mакедонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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492. 
Врз основа на член 34 од Законот за научно - истра-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008 и 103/2008), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30 јануари 
2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 
ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА 

АЛБАНЦИТЕ- СКОПЈЕ 
 
1.Владата на Република Македонија  дава  соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за ду-
ховно културно наследство на Албанците - Скопје, бр. 
02/3 - 4 од 15 јануари 2009 година, со која за директор 
на Институтот е избран проф. д-р Рамиз Абдули, досе-
гашен в.д. директор на Институтот. 

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

 
 Бр. 33 – 344/4                Заменик на претседателот 

 30 јануари 2009 година           на Владата на Република 
      Скопје                                          Mакедонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
493. 

Врз основа на член 51 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002 
и 82/2008), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 февруари 2009 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ 

 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за развој 

и инвестиции се именува Ибуш Емини. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр.33-764/1                     Заменик на претседателот 

10 февруари 2009 година         на Владата на Република 
      Скопје                                          Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

494.  
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Ма-
кедонија,  на седницата одржана на  18 декември 2008 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА  
- ГОСТИВАР 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – 
Гостивар се разрешуваат: 

- Самет Хусеини 
- Азем Исмани 
2.  За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Општа болница – Гостивар се име-
нуваат: 

- Фејсал Јашари 
- Адем Османи. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија.“  
 
  Бр. 33-6880/1                    Заменик на претседателот 

18 декември 2008 година         на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
495. 

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 и 6/2009), 
Владата на Република Македонија, на седницата  одр-
жана на 30  јануари 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО   
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
1. За државен секретар во Министерството за транс-

порт и врски се именува Елена Кузмановска, дипл. еко-
номист, државен советник за комуникации и евроинте-
грации во Министерството за транспорт и врски. 

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

 
  Бр. 33-508/2                    Заменик на претседателот 

30 јануари 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
496. 

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 
111/2005, 40/2007, 98/2008 и 161/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 30 јану-
ари 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КИЧЕВО 

 
1. Љазам Шабани се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа – Кичево. 

2. За член на Управниот одбор на Јавната установа 
Меѓуопштински центар за социјална работа – Кичево 
се именува Љуљзим Мехмеди. 

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

 
  Бр. 33-156/2                    Заменик на претседателот 

30 јануари 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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498. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.02.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-4045/1 ОД 9.11.2005 ГОДИНА, ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
„ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА  СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 19-4045/1 од 9.11.2005 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „14“ се заменува со бројот 15“. 

2. Ова изменување на  лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
    Бр. 19-584/1                  Заменик на претседателот  

10 февруари 2009 година       на Владата на Република 
       Скопје                     Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ  
 
499. 

О Б Ј А В А 
Договорот меѓу Република Македонија и Швајцар-

ската Конфедерација за полициска соработка во борба 
против криминалот, склучен во Скопје на 20 септември 
2005 година, ратификуван со Законот за ратификација 
на Договор меѓу Република Македонија и Швајцарска-
та Конфедерација за полициска соработка во борба 
против криминалот („Службен весник на РМ“ бр. 
20/06), влегува во сила на 19 јануари 2009 година. 

 
   Бр. 82-142/1 

10 февруари 2009 година                    Министер,   
     Скопје                    Антонио Милошоски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
500. 

Врз основа на член 4 од Тарифникот за утврдување 
на висината на надоместоците за издавање на дозволи 
за вршење детални геолошки истражувања и концесии 
за експлоатација на минерални суровини, просечното 
движење на цените на металите се следни: 

Просечните цени за висината на металите за 
кварталот јули, август и септември 2007 година се 
следни: 

          Бр. 19-754/1                                                      Заменик на претседателот 
17 февруари 2009 година                                                         на Владата на Република 
            Скопје                                         Македонија, 
                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.  



Стр. 22 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 февруари 2009 
 

        Бр. 24-2418/1                                                   Министер, 
18 јануари 2009 година                                      Фатмир Бесими, с.р. 
            Скопје  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
501. 

Врз основа на член 22 став (3) од Законот за квалитет на амбиентниот воздух („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 67/04 и 92/07), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе 

 
ЛИСТА НА ЗОНИ И АГЛОМЕРАЦИИ  

ЗА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ 
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Стр. 26 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 февруари 2009 
 

         IV. Овие листи се објавуваат во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
  Бр. 07-1109/1             Министер за животна средина 

4 февруари 2009 година        и просторно планирање, 
     Скопје                         д-р Неџати Јакупи, с.р. 

___________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
502. 

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 11 
февруари 2009 година, донесе  

О Д Л У К А  
1. СЕ УКИНУВА поднасловот: „Гаранција на за-

стапникот“ и член 29, поднасловот: „Гаранција на за-
стапуваниот“ и член 30 од Законот за даночната по-
стапка („Службен весник на Република Македонија,  
бр.13/2006 и 88/2008). 

2. СЕ ПОНИШТУВА член 44 став 2 од Законот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со ре-
шение У.бр.152/2008 од 24 декември 2008 година, меѓу 
другото, поведе постапка за оценување на уставноста 
на членот 29, членот 30 и членот 44 став 2 од Законот 
означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано 
се постави прашањето за нивната согласност со членот 
8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

5. Судот на седницата утврди дека, во оспорениот 
поднаслов: „ Гаранција на застапникот“ е содржан ос-
порениот член 29 од Законот. Според оваа одредба, ли-
цата од членот 21 став 1 на овој закон, гарантираат за 
даночни долгови во врска со лицето кое го застапуваат, 
кога со умисла или од небрежност, воопшто не ги ис-
полниле или ненавремено ги исполниле должностите 
што им се доверени.  

Во оспорениот поднаслов: „Гаранција на застапува-
ниот“ е содржан оспорениот член 30 од Законот. Спо-
ред оваа одредба, кога лицата од членот 21 став 1 на 
овој закон, при вршењето на должностите кои што им 
се доверени, вршат прикривање на данок или земаат 
учество во тоа прикривање и со тоа ќе станат даночни 
должници или гаранти, тогаш лицето кое е застапувано 
одговара за даночните долгови кои настанале, доколку 
истото не е даночен должник.  

Според оспорениот член 44 став 2 од Законот, дано-
чен управен акт се смета за доставен до даночниот об-
врзник при пратка во земјата-третиот ден по предавање 
во пошта (точка 1) и при пратка во странство-еден ме-
сец по предавање во пошта (точка 2).  

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија, владеењето на правото е една од 
темелните вредности на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија, која бара во правниот поредок да 
функционираат јасни, недвосмислени норми, кои не 
оставаат простор за арбитрерна или различна примена. 

Тргнувајќи од анализата на оспорените член 29 и 
член 30 од Законот, Судот оцени дека станува збор за 
нејасни, неизведени до крај правни норми, кои остава-
ат простор за арбитрерност и нивна различна примена, 
норми што создаваат правна несигурност, што не е во 
согласност со владеењето на правото како темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија од член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.  

За Судот, имено, не е спорна потребата на законо-
давецот преку оспорените член 29 и 30 од Законот да 
се обезбеди што поголемо плаќање на даноците, но 
анализирајќи ја содржината на одредбите не е јасно да-
ли со оваа одредба обврската на застапникот се ослабу-
ва или зајакнува со промената во статус застапник во 
гарант или даночен должник кога тој воопшто не ги ис-
полнил или ненавремено ги исполнил должностите 
што му се доверени (член 29), односно и во случај кога 
врши прикривање на данок или зема учество во тоа 
прикривање, но само под услов застапуваното лице да 
нема својство на даночен должник (член 30). Притоа се 
имаше предвид дека застапникот е лице кое во име и за 
сметка на застапуваното лице ја исполнува даночната 
обврска, гарантот е лице кое гарантира за туѓи даночни 
долгови, под условите пропишани со закон, а даночен 
должник е лице кое треба да исполни одредена обврска 
за плаќање од даночната постапка. Исто така, не е јас-
но дали промената на статусот би предизвикала најна-
пред да се бара наплата од реалниот даночен должник, 
а потоа од некогашниот застапник, промент во гарант, 
или нов даночен должник или во секој случај даночна-
та обврска ќе ја изврши некогашниот застапник, иако 
тој со тоа што не ги исполнил или ненавремено ги ис-
полнил должностите што му се доверени или со извр-
шеното прикривање на данок, односно земеното учес-
тво во тоа прикривање веќе јасно ставил до знаење де-
ка обврската за застапуваното лице нема да ја изврши.  

Промената на статусот на застапниците во гаранти 
или нови даночни должници, според Судот не го санк-
ционира на јасен начин и во доволна мера однесување-
то на застапниците спротивно на нивните преземени 
обврски.  

Врз основа на наведеното оспорениот поднаслов: 
„Гаранција на застапникот“ и член 29 и оспорениот 
поднаслов: “Гаранција на застапуваниот“ и член 30 од 
Законот, според оцена на Судот се нејасни норми кои 
што создаваат правна несигурност и како такви не се 
во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

Во оспорениот член 44 став 2 од Законот е предви-
дено даночен управен акт да се смета за доставен до 
даночниот обврзник при пратка во земјата-третиот ден 
по предавање во пошта и при пратка во странство-еден 
месец по предавање во пошта.  

Анализирајќи ја содржината на оспорената одредба 
произлегува дека доставувањето преку пошта се смета 
за уредно на денот на предавањето во пошта, што спо-
ред Судот е правно нејасна и неиздржана норма. Име-
но, не е јасно од каде и на каков начин лицето на кое се 
однесува даночниот управен акт ќе добие сознание де-
ка за него, од некој орган, во поштата, на конкретен да-
тум е доставен акт, по однос на кој, тој дополнително 
може или мора да презема процесни дејствија, да вло-
жува жалба или пак да пристапи кон исполнување на 
обврската. Притоа, сметано од денот на доставување во 
поштата, односно токму од тој датум за лицето течат 
рокови и нивното пропуштање може да значи губење 
на правата, иако тоа и не мора да има сознание за до-
ставувањето на писменото што се однесува на него и 
неговите права и обврски. 

За Судот неспорна е потребата на законодавецот да 
обезбеди сигурен начин на доставување и намалување 
на можните изигрувања на уредното доставување, но 
оспорената одредба не е изведена докрај преку креира-
ње на правно издржана норма, која нема да остави про-
стор за правна несигурност и можност за губење на 
правата или неисполнување на обврските, едноставно 
заради немање на сознание дека во поштата на конкре-
тен датум за лицето е оставен акт врз основа на кој те-
чат права и обврски. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека 
оспорениот член 44 од Законот не е во согласност со 
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 
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7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 и 2 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.  

 
У.бр.152/2008                     Претседател 

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

__________ 
 

503. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 11 февруари 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 29 став 2 точка 3 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007 и 87/2008). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. 
бр. 153/2008 од 20 ноември 2008 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на членот од Зако-
нот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што ос-
новано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 29 
став 2 точка 3 од Законот за трговските друштва, тргов-
ско друштво не можат да основаат, меѓу другите и ли-
ца кои не ги платиле даноците и придонесите кои со за-
кон биле обврзани да ги платат, односно членовите на 
органот на управување, односно управителот на овие 
лица, вклучувајќи ги и лицата во друштвата што пре-
станале.  

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, владеењето на правото е темелна вред-
ност на уставниот поредок на Република Македонија.  

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право 
на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбеденост за време 
на привремена невработеност. Според ставот 2 на овој 
член, секому под еднакви услови, му е достапно секое 
работно место. 

Согласно член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намирува-
њето на јавните расходи на начин утврден со закон. 

Во член 19 од Законот за трговските друштва, тр-
говското друштво е дефинирано како правно лице во 
кое што едно или повеќе лица вложуваат пари, ствари 
или права во имот што го користат за заедничко рабо-
тење и заеднички ја делат добивката и загубата од ра-
ботењето. Трговското друштво самостојно и трајно вр-
ши дејност, заради остварување на добивка. 

Формите на трговските друштва се определени во 
членот 20 од овој закон, во кој како форми на трговски 
друштва, без оглед на тоа дали вршат трговска или не-
која друга дејност, се предвидени јавно трговско друш-
тво; командитно друштво; друштво со ограничена од-
говорност; акционерско друштво и командитно друш-
тво со акции. 

Во член 27 од Законот, под наслов, „Одговорност за 
обврските“, во ставот 1 е определено дека трговското 
друштво одговара за своите обврски со сиот свој имот. 
Согласно ставот 2 на овој член, содружниците на јав-
ното трговско друштво и комплементарите во коман-
дитното друштво и во командитното друштво со акции, 
одговараат за обврските на друштвото неограничено и 
солидарно со сиот свој имот. Според оспорениот став 
3, содружниците на друштвото со ограничена одговор-
ност и акционерите на акционерското друштво како и 
командиторите во командитното друштво и командит-
ното друштво со акции не одговараат за обврските на 
друштвото, ако со овој закон поинаку не е определено. 

Посебните случаи на одговорност на содружници-
те, односно на акционерите се утврдени во членот 28 
од Законот. Имено, според овој член од Законот, со-
дружниците, односно акционерите на трговското 
друштво одговараат неограничено и солидарно за об-
врските на друштвото во случаите, ако: 

1) го злоупотребиле друштвото како правно лице за 
да постигнат цели што за нив како поединци, се забра-
нети; 

2) го злоупотребиле друштвото како правно лице за 
да им нанесат штета на своите доверители; 

3) спротивно на законот, располагале со имотот на 
друштвото како со свој сопствен имот или 

4) во своја корист или во корист на кое било друго 
лице го намалиле имотот на друштвото, а знаеле или 
морале да знаат дека друштвото не е способно да ги из-
врши своите обврски спрема третите лица. 

Во членот 29, чиј став 2 точка 3 е оспорен со ини-
цијативата, се определени лицата кои можат, односно 
кои не можат да основаат друштво. 

Согласно ставот 1 на овој член од Законот, трговско 
друштво можат да основаат домашни и странски фи-
зички и правни лица. 

Во ставот 2 на истиот член од Законот е определено 
дека трговско друштво не можат да основаат: 

1) физичко лице за кое со правосилна одлука на су-
дот е утврдено дека со умисла предизвикало стечај, по-
ради што доверителите не можеле да ги наплатат свои-
те побарувања, додека трае забраната утврдена со од-
лука на судот; 

2) лица над кои е отворена стечајна постапка за вре-
ме на траењето на стечајната постапка; 

3) лица кои не ги платиле даноците и придонесите 
кои со закон биле обврзани да ги платат, односно чле-
новите на органот на управување, односно управителот 
на овие лица, вклучувајќи ги и лицата во друштвата 
што престанале; 

4) лица, односно содружници или акционери во 
друштва чија што сметка е блокирана, односно члено-
вите на органот на управување, односно управителот 
на овие лица, се додека трае блокадата на сметката и 

5) во други случаи кога со закон е одредена забрана 
за основање трговско друштво. 

Според ставот 3 на овој член од Законот, секое лице 
може да биде основач на повеќе друштва, ако со овој 
закон тоа не е забрането. 

Во ставот 4 на овој член од Законот е предвидено 
дека основачи на јавно трговско друштво, односно ос-
новачи како комплементари на командитно друштво 
или на командитно друштво со акции, не можат да би-
дат физички лица кои немаат деловна способност. 

Според ставот 5 на истиот член од Законот, физич-
ко лице може, во исто време, да биде содружник со не-
ограничена одговорност само во едно друштво. Јавно 
трговско друштво, командитно друштво и командитно 
друштво со акции не можат да бидат содружник со не-
ограничена одговорност во друго такво друштво. 

Согласно ставот 6 на овој член од Законот, кон при-
јавата за упис на основање на друштво во трговскиот 
регистар, основачите поднесуваат лична писмена изја-
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ва дека не постои некое од ограничувањата од овој 
член или друго ограничување, определено со овој за-
кон, за да основаат друштво. 

Од содржината на оспорената одредба од член 29 
став 2 точка 3 од Законот за трговските друштва, про-
излегува дека со неа се оневозможува трговско друш-
тво да биде основано од лица кои не ги платиле дано-
ците и придонесите кои со закон биле обврзани да ги 
платат, односно членовите на органот на управување, 
односно управителот на овие лица, вклучувајќи ги и 
лицата во друштвата што престанале.  

Тргнувајќи од фактот дека уставна обврска на секо-
го е да плаќа данок и други јавни давачки и да учеству-
ва во намирувањето на јавните расходи на начин утвр-
ден со закон, законодавецот оценил дека и редовното 
плаќање на јавните давачки на физичките и правните 
лица што сакаат да основаат трговско друштво треба 
да претставува услов за основање на трговско друштво, 
и дека на тој начин ќе се обезбеди нивната финансиска 
дисциплина и доследност во почитување на законските 
обврски да биде гаранција дека законски ќе работат и 
управуваат со трговското друштво.  

Меѓутоа, тргнувајќи од тоа дека секој има уставна 
обврска да ги намирува јавните давачки и дека во рам-
ките на начинот на плаќање на јавните давачки посто-
јат законски механизми за нивно исполнување, Судот 
оцени дека пропишувањето на еден ваков ограничувач-
ки услов – да не може да основа трговско друштво ли-
цето кое не ги платило даноците и придонесите што со 
закон било обврзано да ги плати, значи пречекорување 
на дозволениот праг и излегување надвор од соодвет-
ните законски механизми. Ваквото ограничување на 
можноста за основање на трговско друштво води до со-
стојба исполнувањето на обврските на лицето во еден 
статус да влијае на остварувањето на неговите права во 
друг статус, што уставно не е дозволено, како и до на-
малување на обемот на правото на работа и достапно-
ста на секое работно место секому, под еднакви усло-
ви, поради што Судот оцени дека член 29 став 2 точка 
3 од Законот за трговските друштва не е во согласност 
со член 8 став 1 алинеја 3 и член 32 став 2 од Уставот.  

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 д-р Трендафил Ивановски и судиите: 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
У.бр. 153/2008                              Претседател  

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

__________ 
504. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 11 февруари 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 3 став 1 точка 3 од Законот 

за експропријација („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 33/1995, 20/1998, 40/1999 и 31/2003) и 
членовите 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот 
за експропријација („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.46/2005). 

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 поднесени иницијативи на Верка Арсовска од Про-
биштип и Мирослав Грчев од Скопје со Решение 
У.бр.200/2007 од 17 декември 2008 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на наведените чле-
нови од Законот за експропријација означен во точката 
1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со 
основ се постави прашањето за нивната согласност со 
Уставот на Република Македонија.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 3 од 
Законот за експропријација, експропријацијата може да 
се врши за:  

1) Државата за свои потреби, за потребите на јавни-
те претпријатија основани од државата, јавните фондо-
ви, образованието, воспитанието, науката, културата, 
здравството, социјалната заштита и спортот кога дејно-
ста се врши како јавна (државна) служба; 

2) Општината и градот Скопје за потребите на еди-
ниците на локалната самоуправа и за потребите на јав-
ните претпријатија и фондовите основани од општини-
те, односно од градот Скопје; 

3) За потребите на правни и физички лица за из-
градба на објекти и изведување на други работи од ја-
вен интерес, предвиден во член 2 од овој закон (оспо-
рен). 

Според член 1 од Законот за дополнување на Зако-
нот за експропријација („Службен весник на Република 
Македонија" бр.46/2005) во Законот за експропријација 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
33/1995, 20/1998, 40/1999 и 31/2003) во членот 2 став 1 
по алинејата 15 се додава нова алинеја која гласи: „из-
градба на станбени, деловни и стопански објекти пред-
видени за градење со детални урбанистички планови, 
заради стекнување на предимствено право на градба на 
неизградено градежно земјиште". 

Во членот 2 од Законот е предвидено дека по член 
45 се додаваат 13 нови члена: 45-а, 45-б, 45-в, 45-г, 45-
д, 45-ѓ, 45-е, 45-ж, 45-з, 45-ѕ, 45-и, 45-ј и 45-к. 

Според членот 45-а од Законот, предимствено пра-
во на градба е право со кое под услови, на начин и во 
постапка утврдени со овој закон, се стекнува сопстве-
никот на градежно неизградено земјиште да гради 
станбени, деловни или стопански објекти предвидени 
за градење на тоа земјиште со детални урбанистички 
планови. 

Стекнувањето на правото од ставот 1 на овој член е 
во општ интерес. Предимственото право на градба мо-
же да го стекнуваат домашни физички и правни лица, 
вклучувајќи ја и државата.  

Во останатите наведени членови се уредуваат начи-
нот, условите и постапката за стекнување на предимс-
твеното право на градба, за чие стекнување по предлог 
на сопствениците на неизградено градежно земјиште 
кои имаат мнозинство на сопственост на тоа земјиште 
одлучува надлежен суд според правилата на вонпро-
цесната постапка.  

5. Според членот 8 став 1 алинеите 6, 7 и 10 од 
Уставот, темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија се правната заштита на сопстве-
носта; слободата на пазарот и претприемништвото и 
уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштита-
та и унапредувањето на животната средина и на приро-
дата. 

Со членот 30 од Уставот се гарантира правото на 
сопственост и правото на наследување. Сопственоста 
создава права и обврски и треба да служи за добро на 
поединецот и заедницата. Никому не можат да му би-
дат одземени или ограничени сопственоста и правата 
кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен 
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интерес утврден со закон. Во случај на експропријација 
на сопственоста или во случај на ограничување на 
сопственоста се гарантира праведен надомест кој не 
може да биде понизок од пазарната вредност. 

Според членот 51 од Уставот, законите мораат да 
бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи 
со Уставот и со законите.  

Според членот 56 став 1 од Уставот, сите природни 
богатства на Републиката, растителниот и животински-
от свет, добрата во општа употреба, како и предметите 
и објектите од особено културно и историско значење 
определени со закон се добра од општ интерес на Ре-
публиката и уживаат посебна заштита. 

Законот за сопственост и други стварни права 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 18/2001), 
во членот 5 утврдил дека правото на сопственост и 
другите стварни права се остваруваат врз основа на 
слободна диспозиција со нужни ограничувања предви-
дени во Уставот и законите.  

Со одредбата од членот 16 на овој закон е опреде-
лено дека сите природни богатства, растителниот и жи-
вотинскиот свет, стварите во општа употреба, градеж-
ното земјиште, шумите и земјоделското земјиште, па-
сиштата и водите, како и стварите и објектите од осо-
бено културно и историско значење определени со за-
кон се ствари (добра) од општ интерес за Републиката. 
Според ставот 2, стварите кои врз основа на Уставот 
или со посебни закони се прогласени за ствари од општ 
интерес за Републиката можат да бидат предмет на 
правото на сопственост на државата односно на физич-
ки и правни лица. 

Законот за градежното земјиште („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.82/2008) во членот 1 
определува дека со овој закон се уредуваат правата и 
обврските во поглед на градежното земјиште и уреду-
вањето на тоа земјиште. 

Согласно членот 2 од овој закон, градежното земји-
ште е добро од општ интерес за Републиката и ужива 
посебна заштита на начин и услови утврдени со овој 
закон. Уредувањето на градежното земјиште е дејност 
од јавен интерес. 

Според членот 5, исто така, од овој закон, сопстве-
носта врз градежното земјиште создава права и обвр-
ски и служи за доброто на сопственикот и на заедница-
та. 

Понатаму, со Законот за градежното земјиште по-
себно е утврдено дека ова земјиште може да биде во 
сопственост на Република Македонија и во сопстве-
ност на домашни и странски физички и правни лица, 
дека носителот на правото на сопственост на ова земји-
ште, може земјиштето да го отуѓи и даде под долготра-
ен и краткотраен закуп, дека на градежното земјиште 
може да се заснова и хипотека и дека градежното зем-
јиште може да се експроприра на начин и под услови 
определени со прописите за експропријација. 

Согласно член 45 од Законот за градежното земји-
ште под уредување на градежно земјиште во смисла на 
овој закон се подразбира изградба на објекти на кому-
нална инфраструктура заради обезбедување на непре-
чен пристап до градежната парцела од јавен пат, поста-
вување на водоводна, канализациона, електрична, ПТТ 
и друга инсталација со приклучоци до градежната пар-
цела. 

Уредувањето на градежното земјиште, кое според 
овој закон е дејност од јавен интерес, го вршат општи-
ните, врз основа на соодветна програма, чија содржина 
е утврдена во членот 46 од Законот за градежното зем-
јиште.  

Освен уредувањето на градежното земјиште, сог-
ласно Законот за локалната самоуправа („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.5/2002), во надлеж-
ност на општините спаѓа и урбанистичкото (урбано и 
рурално) планирање, издавањето на одобрение за гра-

дење на објекти од локално значење утврдени со закон, 
како и уредувањето на просторот воопшто.  

Просторното и урбанистичкото планирање на про-
сторот пак, се врши согласно Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.51/2005) со кој се уредуваат усло-
вите и начинот на системот на просторното и урбани-
стичко планирање, видовите и содржината на планови-
те, изработувањето и постапката за донесување на пла-
новите, спроведувањето на плановите и др. 

Изработувањето, донесувањето и спроведувањето 
на просторниот план на Република Македонија и на ур-
банистичките планови во членот 3 од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање се утврдени како ра-
боти од јавен интерес.  

Прашањата во врска со експропријацијата на сопс-
твеноста и правата кои произлегуваат од неа на земји-
ште, згради и други објекти (недвижности) заради из-
градба на објекти и изведување други работи од јавен 
интерес, утврдување на јавниот интерес и определува-
њето на праведниот надомест за експроприраните нед-
вижности се уредени со Законот за експропријација. 

Од наведените одредби произлегува дека согласно 
член 56 од Уставот, земјиштето, па оттука и градежно-
то неизградено земјиште како добро од општ интерес 
ужива посебна заштита и се користи на начин и под ус-
лови утврдени со закон, што значи дека и градежното 
земјиште и правата кои произлегуваат од него може да 
биде предмет на експропријација со која престанува 
правото на сопственост и другите права, а за оствару-
вање на јавниот интерес кој согласно член 30 став 3 е 
единствениот уставно правен инструмент за ограничу-
вање на правото на сопственост.  

Притоа со оглед на фактот што ниту во член 30 ни-
ту во било кој друг член од Уставот не е дефинирано 
што се подразбира под терминот „јавен интерес“ и врз 
основа на кои критериуми тој се утврдува со закон, Су-
дот смета дека и покрај дискреционото право на зако-
нодавецот да го утврди јавниот интерес, тоа дискреци-
оно право мора да се протега до одреден степен, однос-
но да не биде без разумна основа. Имено не е доволно 
во Законот за експропријација да се каже дека постои 
само јавен интерес и да се набројат видовите на обје-
ктите за чија што изградба се врши експропријација, 
туку нужно е потребно да се утврди во што се оствару-
ва јавниот интерес, од што се состои и која е таа разум-
на причина што ја наметнува потребата преку експро-
пријација да се навлезе во приватната сфера. Во спро-
тивно со непочитување на наведените елементи, Судот 
оцени дека експропријацијата како една крајна, нужна 
и корисна мерка ќе ја изгуби смислата.  

Понатаму, имајќи предвид дека уредувањето на 
градежното земјиште кое се реализира преку донесува-
ње на урбанистичките планови е дејност од јавен инте-
рес, за Судот е неприфатливо становиштето дека се 
што е опфатено во урбанистичкиот план е од јавен ин-
терес и дека со самото планирање на одредени објекти 
и нивно внесување во урбанистичкиот план, а за потре-
бите на физичките и правните лица треба да добие ка-
рактер на објект од јавен интерес и дека тоа е доволен 
основ да се спроведе експропријација на кој начин ќе 
се ограничи правото на сопственост.  

Според Судот таксативното набројување на видови-
те на објекти за чија што изградба во член 2 од Законот 
се утврдува јавен интерес беше доволно во услови на 
сопственичка трансформација, но сега во услови кога 
постојат и други правни инструменти како што се ку-
пување на градежно земјиште, концесија или долготра-
ен закуп, експропријацијата треба да биде последниот 
правен инструмент за ограничување на правото на 
сопственост. Во спротивно на местото на јавниот инте-
рес како уставно ограничување на сопственоста ќе на-
стапи комерцијалниот интерес на носителите на право-
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то на градба односно потребите на физичките и прав-
ните лица за изградба на станбени и деловни објекти ќе 
се дигне на степен на јавен интерес. 

6. Во врска со прашањето за предимственото право 
на градба, Судот смета дека треба да се прави разлика 
меѓу правото на првенствено купување како облигаци-
оно право и правото на првенствено градење кое про-
излегува од сопственоста на земјиштето. Според тоа, 
со одземањето на сопственоста поради првенствено 
право на градење, односно одземање на сопственоста 
од одредени лица кое има дел од сопственоста на зем-
јиштето и доделување на тоа земјиште на друг, кое од-
земање се поврзува со објекти кои се станбени, делов-
ни или стопански, а не тоа дали тие објекти се од јавен 
интерес се доведува во прашање правото на таа сопс-
твеност. Ова затоа што одредена категорија на лица 
сопственици кои економски не се во состојба да градат, 
се искористува друго лице кое се јавува како предлагач 
на експропријација и тој се стекнува со предимствено 
право, а не оној кој што е сопственик на земјиштето.  

За да се пристапи кон експропријација, според мис-
лењето на Судот треба да се исцрпат сите инструменти 
на договорното право како што тоа е предвидено во по-
веќе земји, а не веднаш да се оди со експропријација 
како што тоа е предвидено во конкретниов случај. 
     Со оглед на наведеното, Судот оцени дека ваквиот 
начин на уредување на прашањето за ограничување на 
правото на сопственост, а заради предимствено право 
на градење не претставува разумна и пропорционална 
мерка за остварување на целите од јавен интерес. 

Според тоа, имајќи го предвид наведеното, наспре-
ма содржината на оспорените одредби според која екс-
пропријацијата како присилна мерка која ја спроведува 
државата, може да се изврши и за потребите на физич-
ки и правни лица за изградба на станбени, деловни и 
стопански објекти заради стекнување на предимствено-
то право на градба, го доведува во прашање правото на 
сопственост во интерес на овие лица кои бараат одре-
дена недвижност да се експроприра. Според тоа, Судот 
оцени дека, со оспорените одредби се овозможува под 
закрилата на општ-јавен интерес секогаш и во секој 
случај одредена недвижност да биде одземена во ко-
рист на економски моќните корисници, а интересот на 
носителот на правото на сопственост да биде минори-
зиран, на кој начин се доведува во прашање загаранти-
раното со Устав право на сопственост.  

Тргнувајќи од напред наведеното, Судот оцени дека 
оспорената одредба на член 3 став 1 точка 3 од Законот 
за експропријација и членовите 1 и 2 од Законот за до-
полнување на Законот за експропријација не се во сог-
ласност со наведените одредби од Уставот. 

7. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство во 
состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ива-
новски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Ис-
маил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзи-
ме Старова и д-р Зоран Сулејманов.  

 
   У.бр.200/2007                          Претседател  

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

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
505. 

Врз основа на член 163 став 2 од Законот за возду-
хопловство (Службен весник на Република Македонија 
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 ТРАЕЊЕТО НА НЕПРЕКИНАТАТА РАБОТА, ТРА-
ЕЊЕТО НА СМЕНИТЕ И ДОЛЖИНИТЕ НА ДНЕВ-
НИОТ ОДМОР НА КОНТРОЛОРОТ НА ЛЕТАЊЕ И  
ПОМОШНИКОТ НА КОНТРОЛОРОТ НА ЛЕТАЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува траењето на не-
прекинатата работа, траењето на смените и должините 
на дневниот одмор на контролорот на летање и помош-
никот на контролорот на летање. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. „Оперативна должност”- e периодот во текот на 
кој контролорот на летање, односно помошникот на 
контролорот на летање реално ги користи правата од 
дозволата за контролор на летање/односно помошник 
на контролор на летање на оперативна позиција. 

2. „Непрекината работа“ e непрекинат дел од опера-
тивната должност во кој во секој час од работата биле 
извршени минимум четири операции со воздухоплови. 

 
Член 3 

Непрекинатата работа на контролорот на летање не 
може да трае подолго од три часа, односно подолго од 
два часа доколку контролата на воздушниот сообраќај 
се врши со помош на радар.  

По исклучок од став (1) од овој член, непрекинатата 
работа на терминалниот радарски контролор на летање 
во текот на ноќната смена може да трае до три часа, но 
не повеќе од еднаш во текот на ноќната смена. 

Непрекинатата работа на помошникот на контроло-
рот на летање на оперативно работно место, не може 
да трае подолго од четири часа.  

По исклучок од став 1 од овој член, надлежниот 
шеф на смена, непрекинатата работа може да ја про-
должи за уште 60 минути поради ненадејно зголемува-
ње на обемот на сообраќајот или поради други непред-
видливи околности.  

  
Член 4 

По непрекинатата работа од член 3 на овој правил-
ник, на контролорот на летање треба да му се обезбеди 
одмор кој не може да биде пократок од 60 минути. 

По исклучок од одредбите на став (1) од овој член, 
одморот на контролорот на летање може да биде по-
краток од 60 минути, но не пократок од 30 минути и 
тоа само еднаш во текот на работниот ден на контроло-
рот на летање. 
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Одморот на помошникот на контролорот на летање 
не може да биде пократок од 30 минути.  

За време на ноќната смена на контролорот на лета-
ње, односно помошникот на контролорот на летање 
треба да му се обезбеди најмалку еден непрекинат од-
мор во траење од најмалку три часа. 

 
Член 5 

Вкупното времетраење на оперативната должност 
на контролорот на летање во ноќна смена не може да 
изнесува повеќе од пет часа. 

По исклучок од став 1 од овој член, шефот на смена 
може вкупното времетраење на оперативната должност 
на контролорот на летање во ноќна смена да го продол-
жи за 60 минути, поради непредвидено зголемување на 
обемот на сообраќајот или други непредвидени окол-
ности.  

 
Член 6 

Работата на контролорот на летање и помошникот 
на контролорот на летање се врши во смени кои меѓу-
себно се преклопуваат за период од минимум 15 мину-
ти. Една смена на контролорот на летање и помошни-
кот на контролорот на летање не може да трае подолго 
од девет часа и триесет минути во текот на 24 часа.  

Должината на сменската работа може да биде уре-
дена и на друг начин со меѓусебен договор помеѓу ра-
ботодавецот и синдикатот со тоа што должината на 
смената не може да изнесува помалку од шест часа и 
не подолго од 12 часа. 

По исклучок од став 1 од овој член, во случај на во-
нредни непредвидени околности, смената на контролор 
на летање или помошник на контролор на летање може 
да трае и подолго од девет часа и триесет минути, но 
не подолго од 12 часа. 

 
Член 7 

Дневниот одмор на контролорот на летање и по-
мошникот на контролорот на летање по завршување на 
било која дневна смена треба да изнесува најмалку 12 
часа.  

Дневниот одмор на контролорот на летање и по-
мошникот на контролорот на летање по завршување на 
ноќната смена треба да изнесува најмалку 23 часа. 

 
Член 8 

Со меѓусебен договор помеѓу работодавецот и син-
дикатот, на контролорот на летање и помошникот на 
контролорот на летање може да му се утврди и детално 
пропише обврска да биде достапен на работодавачот и 
по потреба да биде повикан на работа (задолжителна 
приправност).  

Задолжителната приправност може да изнесува 
најмногу пет смени месечно. 

 
Член 9 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за траењето на сме-
ните, траењето на непрекинатата работа и должината 
на дневниот одмор на контролорот на летање и помош-
никот на контролорот на летање (Службен лист на 
СФРЈ број 6/89 и 40/89). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

          
       Бр. 03-413/1 
10 февруари 2009 година                    в.д. Директор, 

    Скопје                            Зоран Крстевски, с.р. 
__________ 

506. 
Врз основа на член 186 став 2 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 ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈА-
ТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМА-
ЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА  

ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ИНСПЕКТОР 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува  формата, содржи-

ната, евиденцијата и начинот на издавањето и одзема-
њето на службената легитимација на воздухопловниот 
инспектор. 

 
Форма и содржина на легитимацијата 

 
Член 2 

Службената легитимација на воздухопловниот инс-
пектор (во натамошниот текст: легитимација) се издава 
на образец во форма и содржина согласно Додаток 8 на 
Анекс 9 – Олеснување, на Чикашката конвенција на 
ИКАО, кој е даден во прилог на овој правилник. 

Образецот на легитимацијата содржи текст на маке-
донски и англиски јазик. 

Деталните информации за машински читливи леги-
тимации се дадени во ИКАО Документ 9303, Дел 3. 

Образецот на легитимацијата е изработен со зашти-
тен печат на пластика со бела  боја, со правоаголен об-
лик со димензии 85×55 мм. 

 
Член 3 

Образецот на легитимацијата е сместен во дводелен 
кожен повез со темно сина боја. Големината на секој 
дел е 90×70 мм. 

На првиот дел од кожниот повез од надворешната 
страна е сместена  значката на воздухопловниот инспек-
тор која е со елипсеста форма и димензии од 75×55 мм, 
изработена од тврда пластика со сребрена боја и рел-
јефна апликација на знакот на Агенцијата за цивилно 
воздухопловство (во натамошниот текст: Агенција).  

Во првиот дел од кожниот повез од внатрешната 
страна има изработено пластичен џеб за образецот на 
легитимацијата. 

Вториот дел на кожниот повез од внатрешната 
страна ги содржи овластувањата на инспекторот за вр-
шење на одреден вид на инспекциски надзор. 

 
Начин на издавање на легитимацијата 

 
Член 4 

Службената легитимација му се издава на лице вра-
ботено во или ангажирано од Агенцијата, кое ги испол-
нува пропишаните услови за  воздухопловен инспектор 
согласно Законот за воздухопловство и подзаконските 
акти за вршење на инспекциски надзор.  
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Член 5 
Воздухопловниот инспектор кој ќе ја загуби службе-

ната легитимација или на друг начин ќе остане без неа, 
најдоцна во рок од 24 часа ја известува за тоа Агенцијата 
и доставува изјава за времето, местото и околностите 
под кои истата е изгубена, односно исчезната. 

Во случај од став 1 на овој член на воздухопловни-
от инспектор му се издава нова службена легитимаци-
ја, а претходно издадената се огласува за неважечка. 

 
Член 6 

Службената легитимација се заменува со нова кога 
поради дотраеност или оштетување стане неупотребли-
ва и поради промена на личните податоци на имателот 
на службената легитимација. 

 
Начин на одземање на легитимацијата 

 
Член 7 

На воздухопловниот инспектор на кој му престанал 
работниот однос во Агенцијата, или му престанал до-
говорот за ангажман со Агенцијата, или престанал да 
ги исполнува пропишаните услови за воздухопловен 
инспектор  службената легитимација му се одзема со 
решение. 

 
Член 8 

Службената легитимација што се одзема или заме-
нува, се поништува. 

 
Евиденција на издадени легитимации 

 
Член 9 

За секоја издадена, заменета или одземена службе-
на легитимација, Агенцијата води евиденција. 

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен 
уписот на податоците се впишува во службената леги-
тимација како регистарски број. 

 
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да се применуваат Правилникот за службе-
ното одело на сојузниот воздухопловен инспектор, 
(“Службен лист на СФРЈ” 70/86) и Правилникот за ле-
гитимацијата на овластениот работник на сојузниот ор-
ган на управата надлежна за работите на сообраќај и 
врски (“Службен лист на СФРЈ” 40/87). 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за образецот и начи-
нот на издавање на легитимацијата на воздухопловни-
от инспектор (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр.26/01). 

 
Член 11 

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

 
                     в.д. Директор,  
               Зоран Крстевски, с.р. 
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