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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
659. 

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05 
и 4/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9.03.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

 
Член 1 

Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/05, 
73/06, 40/07, 62/07 и 42/09) во член 374 став 1, воведна-
та реченица се менува и гласи: „Роковите за завршува-
ње на постапките на привремен увоз се:“ 
 

 Стр. 
679. Програма за изменување и дополну-
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градба, реконструкција, одржување и 
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Агенцијата за управување со одземен 
имот......................................................... 13

 Огласен дел........................................... 1-48
 
 

 
Член 2 

Постапките на привремен увоз на средства за патен 
транспорт од член 374 став 1 точка в) алинеја 3 од 
Уредбата за спроведување на Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/05, 
73/06, 40/07, 62/07 и 42/09), започнати до 5.02.2010 го-
дина, ќе завршат до 30.09.2010 година. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 51-1582/1                      Заменик на претседателот 
9 март 2010 година                 на Владата на Република 

  Скопје                         Македонија, 
                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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660. 
Врз основа на член 29 став 3, од Законот за управу-

вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО, ПЛАНИРАЊЕТО И СПРО-
ВЕДУВАЊЕТО НА ОБУКИТЕ  И ВЕЖБИТЕ КОИ СЕ 
СПРОВЕДУВААТ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ  

СО КРИЗИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува организирањето, плани-

рањето и спроведувањето на обуките и вежбите кои се 
спроведуваат во системот за управување со кризи. 

 
Член 2 

„Обука“ во смисла на оваа уредба е стекнување на 
нови знаења од областа на управувањето со кризи за да 
се обезбеди потребното ниво на обученост и оспособе-
ност на органите на државната управа и органите на 
државната власт (Собрание, претседател и Влада),  јав-
ните претпријатија, како и трговските друштва кои се 
од посебно значење за работата во кризна состојба и 
општините и градот Скопје, ( во понатамошниот текст: 
субјекти кои го остваруваат системот за управување со 
кризи). 

„Вежби“ во смисла на оваа уредба е практична про-
верка на обученоста, оспособеноста и ефикасноста во 
остварување, координација и благовремена реакција на 
учесниците во системот за управување со кризи заради 
превенција, рано предупредување и справување со 
кризни состојби. 

 
II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОБУКИ  И ВЕЖБИ 

 
Член 3 

Од страна на Центарот за управување со кризи, (во 
понатамошниот текст: Центарот) во координација  со 
субјекти кои го остваруваат системот за управување со 
кризи се организираат, планираат и спроведуваат обу-
ки и вежби за лицата кои извршуваат задачи во Цента-
рот и за другите учесници во системот за управување 
со кризи. 

Центарот е носител на вкупната активност за органи-
зирање,  планирање и спроведување на обуки и вежби. 

Субјектите кои го остваруваат системот за управу-
вање со кризи учествуваат во обуките и вежбите.  

 
Член 4 

Обуките и вежбите се организираат во просториите 
на Центарот и во простории, објекти и институции над-
вор од Центарот и на отворен простор. 

 
III. ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ И 

ВЕЖБИ 
 

Член 5 
Обуките и вежбите се планираат и реализираат од 

страна на Центарот во соработка со субјектите кои го 
остваруваат системот за управување со кризи. 

Обуките и вежбите можат да се планираат и реали-
зираат и во соработка со меѓународни организации, ин-
ституции и поединци.  

 
Член 6 

Од страна на Центарот до крајот на месец ноември 
во тековната година се донесува Годишна програма за 
обуки и вежби за субјектите кои го остваруваат систе-
мот за управување со кризи, а истата се реализира во 
наредната година. 

  
Член 7 

За секоја планирана обука и вежба поединечно од 
страна на Центарот  се изработува  план за реализација. 

Времетраењето на обуките и вежбите се утврдува 
со годишната програма за обуки и вежби. 

Плановите се составен дел на годишниот извештај 
за обуки и вежби. 

 
Член  8 

Обуки и вежби може да планираат и реализираат и  
субјектите кои го остваруваат системот за управување 
со кризи. 

За реализација на активностите од став 1 на овој 
член, од страна на субјектите се  поднесува  планови  
кои се  разгледуваат и одобруваат од страна на Цента-
рот. 

 
Член  9 

Од страна на Центарот  се води  евиденција за лица-
та кои  се учесници во обуките и вежбите и ги следи 
ефектите од стекнатите знаења и вештини. 

 
Член  10 

Лицата кои ќе бидат опфатени со обуки и вежби ќе 
бидат одредени од раководните лица на субјекти кои го 
остваруваат системот за управување со кризи. 

Лицата кои учествуваат во обуки и вежби се врабо-
тените лица во субјекти кои го остваруваат системот за 
управување со кризи и се распоредени на работни ме-
ста што вршат работни задачи поврзани со превенција 
и справување со кризи. 

 
VI.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 11 

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

 
     Бр.51-1040/1                      Заменик на претседателот 
9 март 2010 година                 на Владата на Република 

   Скопје                               Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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661. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08 и 10/2010), член 27-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија му престанува кори-
стењето на недвижни ствари – деловни простории во 
Скопје на ул. „Никола Вапцаров“ бр.6, локал бр.1 со 
површина од 104,29 м2, во Гостивар на ул. „Мара 
Угринова“ локал бр.2 со површина од 74,87 м2 и во 
Струмица на ул. „Жртви на фашизмот“ бр.18 со повр-
шина од 93,00 м2, сопственост на Република Македо-
нија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари определени во член 1 од оваа 
одлука се даваат на користење без надомест на Кабине-
тот на Претседателот на Република Македонија. 

 
Член З 

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор на Република Македонија и овласте-
но лице од Кабинетот на Претседателот на Република 
Македонија, ќе извршат примопредавање на деловните 
простории од член 1 на оваа одлука во рок од 3 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Трошоците за одржување на деловните простории 
од член 1 од оваа одлука паѓаат на товар на Кабинетот 
на Претседателот на Република Македонија. 

 
Член 5 

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

 
   Бр.19-5188/1-09                    Заменик на претседателот 
2 март 2010 година                   на Владата на Република 

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

662. 
Врз основа на член 19 од Законот за берзи на земјо-

делско – прехранбени производи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 32/92, 83/92 и 139/08), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ 
ПЛАН НА Ј.П. ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ  
АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финан-

сиски план на Ј.П. за берзанско работење АГРО-
БЕРЗА Скопје за 2010 година бр.02-697/6 од 
24.12.2009 година, усвоена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 
24.12.2009 година. 

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

 
   Бр. 19-6843/2-09                Заменик на претседателот 
9 март 2010 година               на Владата на Република 

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

__________ 
663. 

Врз основа на член 11, точка 6 и 7 од Законот за јав-
ните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 
83/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА Ј.П. ЗА БЕР-
ЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 

2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма на Ј.П. АГРО-БЕРЗА Скопје за 
2010 година бр.02-675/8 од 24.12.2009 година, усвоена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-
ницата одржана на 24.12.2009 година. 

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

 
   Бр. 19-6843/3-09                Заменик на претседателот 
9 март 2010 година               на Владата на Република 

     Скопје                            Македонија, 
            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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664. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОСНОВЕН СУД БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Основен суд Битола бр.03-46/2 од 12.01.2010 
година. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-311/1                     Заменик на претседателот 
9 март 2010 година               на Владата на Република 

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

__________ 
665. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерство за внатрешни работи Бр. 07-
55/3 од 22.01.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 51-523/1                     Заменик на претседателот 
9 март 2010 година              на Владата на Република 

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

666. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.03.2010 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА  НА МИНИСТЕРСТВО-

ТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија бр. 07-125/1 од 
22.01.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 51-524/1                    Заменик на претседателот 
9 март 2010 година              на Владата на Република 

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

__________ 
667. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО-

ТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за внатрешни работи бр. 07-
55/9 од 10.02.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-644/1                    Заменик на претседателот 
9 март 2010 година               на Владата на Република 

  Скопје                           Македонија, 
            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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668. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерство за внатрешни работи бр. 07-
55/7 од 27.01.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 51-645/1                     Заменик на претседателот 
9 март 2010 година              на Владата на Република 

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

__________ 
669. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за локална самоуправа, бр.07-143/2 
од 28.01.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 51-893/1                   Заменик на претседателот 
9 март 2010 година              на Владата на Република 

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

670. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имот на корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО-

ТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за локална самоуправа Бр.07-
96/2 од 3.02.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-1010/1                   Заменик на претседателот 
9 март 2010 година               на Владата на Република 

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

__________ 
671. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ПРАВДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за правда, бр.07-180/1 од 
3.02.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 51-1011/1                   Заменик на претседателот 
9 март 2010 година              на Владата на Република 

     Скопје                          Македонија, 
            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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672. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со точка 2 од Меморан-
думот за разбирање меѓу Министерството за внатреш-
ни работи на Република Македонија, Сојузното Мини-
стерство за внатрешни работи на Република Австрија, 
Министерството за внатрешни работи на Република 
Романија, Министерството за внатрешни работи на Ре-
публика Словенија, Министерството за внатрешни ра-
боти на Република Албанија, Министерството за без-
бедност на Република Босна и Херцеговина, Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Хрват-
ска, Министерството за внатрешни работи на Републи-
ка Црна Гора и Министерството за внатрешни работи 
на Република Србија за воспоставување на единици за 
меѓународна координација на органите надлежни за 
спроведување на законот (ILECU`s) потпишан на 9 
септември 2009 година во Брдо, Република Словенија, 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЕДИНИЦА ЗА МЕЃУНА-
РОДНА КООРДИНАЦИЈА НА ОРГАНИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ (ILECU) 

 
1. Со оваа одлука се воспоставува Единица за меѓу-

народна координација на органите за спроведување на 
законот  (ILECU) (во натамошниот текст: Единицата) 
во Министерството за внатрешни работи. 

2. Единицата остварува координација на меѓуна-
родната соработка на следните органи за спроведување 
на законот: 

- Министерство за внатрешни работи; 
- Министерство за финансии-Царинска управа; 
- Министерство за финансии-Управа за финансиска 

полиција и 
- Јавно обвинителство на Република Македонија. 
3. Единицата, покрај на органите за спроведување 

на законот од точка 2 од оваа одлука, остварува коор-
динација и на меѓународната соработка на Министерс-
твото за правда. 

4. Единицата остварува координација на меѓуна-
родната соработка на органите од точките 2 и 3 од оваа 
одлука со странски државни органи, меѓународни ин-
ституции и организации кои имаат надлежности во 
откривање и гонење на осомничени и сторители на каз-
нени дела. 

5. Заради остварување на активностите утврдени во 
точката 4 од оваа одлука, органите од точките 2 и 3 од 
оваа одлука упатуваат офицери за врска со Единицата, 
односно воспоставуваат безбедносна линија за размена 
на информации и податоци со Единицата. 

6. Во вршење на активностите од точката 4 од оваа 
одлука се применуваат и прописите од областа на за-
штитата на личните податоци и безбедноста на класи-
фицираните информации. 

7. Органите од точките 2 и 3 од оваа одлука ќе 
склучат меморандум за соработка за определување на 
начинот на остварување координација на меѓународна-
та соработка. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 февруари 
2011 година. 

 
     Бр. 51-1231/1                     Заменик на претседателот 
9 март 2010 година               на Владата на Република 

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

__________ 
673. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за користе-
ње 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 9.03.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ОПШТИНА БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник НУ “Цен-

тарот  за култура“ - Битола му престанува користењето 
на недвижната ствар – заграда со вкупна површина од 
1.977 м2 под објект и 19.786 м2 двор, на ул.  “Маршал 
Тито” бб Битола (Поранешен Дом на АРМ во Битола)   
евидентиран во Имотен лист број 10303, Катастарска 
парцела 16702/1 и 16702/2, за Катастарска општина Би-
тола 3, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на времено користење од дваесет години, без на-
домест, на општина Битола.   

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу НУ„Центарот  за 
култура“ - Битола и општина Битола, во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат: 

 - Одлуката за престанување и давање на користење на 
недвижен имот бр. 23-3505/1 од 4.10.2004 год. („Службен 
весник на Република Македонија” бр.76/04 и 6/05) и  
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- Одлуката за давање во закуп на недвижни ствари 
со непосредна спогодба бр. 19-1431/1 од 29.03.2006 
година („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 46/06). 

 
Член 5 

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

  
     Бр. 51-1324/1                   Заменик на претседателот 
9 март 2010 година              на Владата на Република 

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

____________ 
674. 

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанс-
твата („Службен весник на Република Македонија” бр. 
85/03, 95/05 и 103/08) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, 
донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО  
„ЈУЖЕН ВАРДАР“ - ГЕВГЕЛИЈА 

  
Член 1 

Со оваа одлука се основа Водостопанство “Јужен 
Вардар”- Гевгелија. 

Водостопанството “Јужен Вардар” ќе работи под 
фирма: Водостопанство “Јужен Вардар” - Гевгелија. 

Скратен назив на фирмата е: ВС “Јужен Вардар”- 
Гевгелија. 

Седиштето на Водостопанството “Јужен Вардар” ќе 
биде во Гевгелија, ул.”7-ми Ноември” бр.14. 

 
Член 2 

Водостопанство “Јужен Вардар” – Гевгелија се ос-
нова како јавно правно лице, кое врши економично 
стопанисување, користење, функционирање, одржува-
ње и контрола на системите на подрачјето на дејству-
вање, заради снабдување со вода за наводнување на 
земјоделско земјиште, снабдување со вода за техноло-
шки потреби, одводнување на земјиште, одржување на 
водостопанските објекти и постројки за заштита од 
поплави, регулација на реки и заштита на земјиштето 
од ерозија. 

 
Член 3 

Подрачјето на дејствување на Водостопанство “Ју-
жен Вардар” - Гевгелија е географското подрачје кое 
опфаќа површини и корисници од општините Гевгели-
ја, Богданци и Валандово.   

Водостопанство “Јужен Вардар” ќе ги стопанисува, 
користи и одржува системите опфатени на подрачјето 
на дејствување: (1) брана со акумулација “Паљурци“; 
(2) малите акумулации “Селемлијска брана“, “Топлик 
Дос“, “Топлик“, “Плоштевац“, “Богородица“; (3)  си-
стеми за наводнување ХМС Конско I и II, ХМС Валан-
дово и (4) заштитни водостопански објекти. 

Член 4 
Одборот на корисници на вода (во натамошниот 

текст: Одбор) на Водостопанство “Јужен Вардар”- Ге-
вгелија, се состои од 7 членови, чија застапеност е спо-
ред категоријата на корисник на вода и тоа:  

- 7 места за водните заедници од подрачјето на дејс-
твување на водостопанството.  

 
Член 5 

Местата во Одборот наменети за претставниците на 
водните заедници се распределуваат во зависност од 
територијата на општината опфатена со подрачјето на 
дејствување на Водостопанство “Јужен Вардар”, и тоа: 

- 2 места за претставници од регионот на општина-
та Гевгелија; 

- 2 места за претставници од регионот на општина-
та Богданци и  

- 3 места за претставници од регионот на општина-
та Валандово. 

 
Член 6 

За членови на првиот Одбор на Водостопанство 
“Јужен Вардар” - Гевгелија  се именуваат: 

1. Петар Дучев од Стојаково – претседавач, 
2. Анита Попова од Богданци, 
3. Тихомир Тенекеџиев од Валандово,   
4. Крсте Л. Џонов од с.Пирава, 
5. Кирил Филов од с.Јосифово, 
6. Дејан Маркудов од Гевгелија, 
7. Васил Илков од Негорци. 
За претседавач на Одборот на корисници на вода на 

Водостопанство “Јужен Вардар” - Гевгелија се именува 
Петар Дучев од Стојаково. 

 
Член 7 

Именувањето на членовите на првиот Одбор на Во-
достопанство “Јужен Вардар” - Гевгелија се врши за 
период од 2 (две) години. 

Датумот на распишување на првите редовни избори 
за членови на Одборот на корисници на вода на Водо-
стопанство “Јужен Вардар” - Гевгелија е 15.03.2012 го-
дина. 

 
Член 8 

Основни средства на Водостопанство “Јужен Вар-
дар”- Гевгелија,  потребни за вршење на дејноста опфа-
тена во член 3 од оваа одлука, се објектите, инфрастру-
ктурата, опремата, и други средства излачени од ли-
квидационата маса на Јавното Претпријатие “Гевгели-
ско-Валандовско Поле”- Гевгелија во ликвидација. 

  
Член 9 

Водостопанство “Јужен Вардар”- Гевгелија својата 
организација и работа ја уредува со  Статут.  

Со оваа одлука се одобрува Статутот на Водосто-
панство “Јужен Вардар”- Гевгелија.  

                                                           
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за основање на Водосто-
панство “Јужен Вардар” Богданци („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 76/06).  
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Член 11 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
     Бр. 51-1413/1                       Заменик на претседателот 
9 март 2010 година                  на Владата на Република 

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

____________ 
675. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за распола-
гање со стварите на државните органи („Службен вес-
ник на Република Македонија бр. 8/05 и 150/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижна ствар земјиште кое претставува: дел од 
КПбр.1814/1 КО Карпош во површина од 18729м2 и 
дел од КПбр.1814/2 КО Карпош во површина од 912м2, 
евидентирано во Имотни листови 47480 и 42668 КО 
Карпош, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

  
     Бр. 51-1414/1                      Заменик на претседателот 
9 март 2010 година                 на Владата на Република 

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

__________ 
676. 

Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија" 
бр.42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.03. 2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ - ПРИПАДНИЦИ НА АР-
МИЈАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ 
ДРЖАВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ОБУКА 
 
1. Се одобрува влегување и престојување на 43 

(четириесет и три) вооружени припадници на актив-
ниот состав на Армијата на Соединетите Американ-
ски Држави на територијата на Република Македони-
ја, заради изведување на заедничка обука со припад-
ници на Армијата на Република Македонија, која ќе 
се одржи во АП Пепелиште, во период од 15 до 21 
март 2010 година. 

2. Финансиските трошоци за реализација на обука-
та, во кои влегуваат транспортот, сместувањето, исхра-
ната и логистичката поддршка на учесниците во веж-
бовната активност, дел ги обезбедува Министерството 
за одбрана на Република Македонија, а дел ги обезбе-
дува Армијата на Соединетите Американски Држави. 

3. Подготовките и организацијата на единиците на 
армиите учеснички во обуката, ќе ги изврши Армијата 
на Соединетите Американски Држави и Министерство-
то за одбрана на Република Македонија односно Гене-
ралштабот на Армијата на Република Македонија. 

4. По завршувањето на обуката, Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија. 

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

 
     Бр. 51-1637/1                   Заменик на претседателот 
9 март 2010 година              на Владата на Република 

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

____________ 
677. 

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, 82/08 и 10/10), а во врска со член 68 од Законот 
за ратификација на Спогодбата за стабилизација и асо-
цијација меѓу Република Македонија и Европските за-
едници и нивните земји – членки („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.28/01), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 15.03.2010 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ НА ОЗНАКА НА ПРОПИ-
СИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО ПОДЗАКОН-
СКИТЕ ПРОПИСИ СО КОИ СЕ ВРШИ УСОГЛА-
СУВАЊЕ СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се востановува ознака на прописите 
на Европската унија во подзаконските прописи со кои 
се врши усогласување со правото на Европската унија, 
заради исполнување на обврските на Република Маке-
донија кои произлегуваат од Спогодбата за стабилиза-
ција и асоцијација меѓу Република Македонија и 
Европските заедници и нивните земји членки, како и се 
утврдува начинот на нејзината употреба. 

 
Член 2 

Подзаконските прописи со кои се врши усогласува-
ње со прописите на Европската унија, се означуваат со 
(*) како фуснота која се става на крајот на насловот, а 
во текстот на фуснотата се наведува појаснување кое 
содржи назив и CELEX бројот на прописот односно 
прописите на Европската унија со кои подзаконскиот 
пропис (акт) се усогласува и тоа: „Со овој подзаконски 
пропис (акт) се врши усогласување со прописот/пропи-
сите на Европската унија (наслов), број (CELEX бро-
јот)“. 
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Член 3 
По исклучок од член 2 од оваа одлука, во подзакон-

ските прописи (акти) кои се предмет на усогласување 
со правото на Европската унија согласно поглавјето 12 
„Безбедност на храна, ветеринарна и фотосанитарна 
политика“ од Националната програма за усвојување на 
правото на Европската унија, фуснотата освен на кра-
јот на насловот, согласно член  од оваа одлука може да 
се примени и на ниво на член. 

Означувањето од ставот 1 на овој член се врши на 
тој начин што по завршната одредба се става црта под 
која редоследно се додаваат ознаките  „ *1, *2 итн “, а 
во текстот на фуснотата се наведува членот од пропи-
сот на Европската унија, односно називот на прописот 
на Европската унија и CELEX бројот на прописот на 
Европската унија. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 51-1764/1                     Заменик на претседателот 
15 март 2010 година               на Владата на Република 

  Скопје                           Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
678. 

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09) и член 63 точка 7 од 
Законот за здравствено осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 
11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09 и 
67/09) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 23.02.2010 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИ-
ЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАРАЗНИ ЗА-
БОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
Во Програмата за партиципација при користењето 

на здравствена заштита на одделни заразни заболувања 
на граѓаните и здравствена заштита на родилките и до-
енчињата во Република Македонија за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/10) 
во став 1, зборовите: „и на лицата постари од 65 годи-
ни се бришат“. 

- Во ставот 3, точката 2 се брише. 
Во делот „Потребни средства за реализација на 

Програмата и точката I „За здравствена заштита на ро-
дилките и доенчињата до 1-на годишна возраст, по-
требни се средства за: „Во табелата во точката 1 Ин-
трапартална заштита на родилки, во подточките: а) не-
оперативно породување и б) оперативно породување - 
царски рез, износот „6.400.000,00“ се заменува со изно-
сот: „3.000.000,00“. 

Во точката 2. Куративни лекарски прегледи на до-
енчиња до 1 година, износот „1.000.000,00“ и се заме-
нува со износот: „500.000,00“. 

Во точката 3. Лекарски ортопедски преглед со ЕХО 
на доенчиња до 1 година, износот „1.000.000,00“ се за-
менува со износот: „500.000,00“. 

Во точката 4. Лекување на доенчиња до 1 година во 
болнички услови, износот „3.000.000,00“ се заменува 
со износот: „1.000.000,00“. 

Во редот вкупно: износот „11.400.000,00“ се заме-
нува со износот: „5.000.000,00“. 

Точката II. „За здравствена заштита на лица поста-
ри од 65 годишна возраст, потребни се средства за “ и 
табелата се бришат. 

Во точката III „За лекување во врска со наведените 
заболувања од точка 3 на оваа програма, потребни се 
средства за: „во табелата точката 1 - Општ лекарски 
преглед и износот „500.000,00“ се брише.  

Точката 2 станува точка 1. 
Во точката 3 која станува точка 2 износот 

„2.500.000,00“ се заменува со износот: „400.000,00“.  
Во редот Вкупно износот „4.000.000,00“ се замену-

ва со износот: „1.400.000,00“. 
Во точката IV, износот: „20.000,000,00“ се заменува 

со износот: „6.400.000,00“ и по зборот: „доенчињата“ 
се става точка , а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

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

 
   Бр.51-1400/1                   Заменик на претседателот 

23 февруари 2010 година        на Владата на Република 
    Скопје                                     Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

679. 
Врз основа на член 14 став 5 од Законот за јавни па-

тишта („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на  9.03. 2010 година,  
донесе 

   
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВ-
НИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2010 ГОДИНА 
 
I. Во Годишната програма за изградба, реконструк-

ција, одржување и заштита на државните патишта во 
Република Македонија за 2010 година (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 06/10), во делот III 
РАСХОДИ III.2. Потпрограма 2А ИЗГРАДБА И РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА, во точка 3. Инве-
стиции со сопствени средства, во потточка 3.1. К1-Р-
104 Коломот –мост с. Близанско, износот “280.000.000” 
се заменува со износот “250.000.000”.  
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Во потточка 3.6. Клучки за поврзување со ТИРЗ 
(Скопје 2, Тетово и др.), износот “80.000.000” се заме-
нува со износот “10.000.000”. 

Во потточка 3.7. М-5 Обиколница Охрид (ул. Же-
лезничка), износот “70.000.000” се заменува со износот 
“160.000.000”.  

Во потточка 3.9. Кичево (Извор)- Дебар износот 
“50.000.000” се заменува со износот “10.000.000”.  

Во потточка 3.11. Св. Николе-Пробиштип износот 
“20.000.000” се заменува со износот “10.000.000”. 

По потточка 3.17. се додава нова подточка “3.18. 
Санација на свлечиште на делницата Битола-Ресен”  со 
износ “60.000.000”.   

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
     Бр. 51-1534/1                   Заменик на претседателот 
9 март 2010 година              на Владата на Република 

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

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

680. 
Врз основа на член 55 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа („Сл. весник 
на РМ“ бр. 58/2000 и 44/2002), а во врска со член 17 
став 1 од Законот за употреба на знаковниот јазик („Сл. 
весник на РМ“ бр.105/2009), Министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИ-
ТЕ СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТ НА ТОЛКУВАЧОТ 

 
1. Висината на паричните средства за надомест на 

толкувач, кој е ангажиран согласно чл. 4 и 7 од Законот 
за употреба на знаковен јазик („Сл. весник на РМ“ бр. 
105/2009) изнесува: 

- за еден час толкување на знаковниот јазик ќе се 
надоместат парични средства во висина од 20 евра во 
денарска против вредност, во бруто износ во кој е 
вклучен и пресметаниот персоналениот данок; 

- за секој натамошен час толкување ке изнесува по 
10 евра во денарска противвредност, во брото износ во 
кој е вклучен и пресметаниот персонален данок; 

- патните трошоци за толкувачот кој ќе биде пови-
кан надвор од местото на живеење паѓаат на терет на 
органот, институцијата односно установата која бара 
толкувач. 

2. Меѓуопштинскиот центар за социјална работа ги 
обезбедува средствата за ангажиран толкувач од член 4 
став 2 од наведениот Закон во висина како што е опре-
делено во точка 1 алинеја 1, 2 и 3 од ова решение. 

3. Паричните средства за организирано изучување 
на знаковен јазик согласно член 8 и 9 од наведениот За-
кон, ги обезбедува Министерството за образование и 
наука врз основа на склучен договор со институтот за 
Дефектологија, како и за основното и средното учили-
ште каде е организирано изучување на знаковен јазик, 
преку воведување на наставен предмет. 

4. Паричните средства за организирано изучување 
на знаковен јазик согласно член 10 од наведениот За-
кон, ги обезбедува Министерството за труд и социјална 
политика за организирано изучување на Знаковниот ја-
зик за граѓаните преку разни едукативни форми врз ос-
нова на склучен договор со Националниот сојуз на глу-
ви и наглуви на Македонија. 

5. Министерството за труд и социјална политика 
склучува договор со Националниот сојуз на глуви и наг-
луви на Македонија, за надомест на средства за членови-
те на Комисијата од член 18, од наведениот Законот. 

6. Со стапувањето на сила на ова решение, преста-
нува да важи решението број 10-14223/1 од 26.10.2009 
година. 

Оваа решение влегува во сила 8 (осмиот) ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

 
Образложение  

 
Министерот за труд и социјална политика , особено 

чл. 17 став 1 од Законот за употреба на знаковниот ја-
зик („Сл. весник на РМ“ бр. 105/2009) ја утврдува ви-
сината на паричните средства за надомест на толкува-
чот на предлог на НСГНМ, врз основа на реални тро-
шоци и истото се објавува во „Сл. весник на РМ“. 

При определувањето на реалните трошоци земена е 
висината на надоместокот на преведувачите на стран-
ски јазици и обратно од странски на македонски или ја-
зиците на другите припадници на заедниците, при што 
е намалена висината од нивниот надомест, што смета-
ме дека објективно е определена висината на парични-
от надомест. 

 
   Бр. 10-1295/1  

10 февруари 2010 година                   Министер, 
            Скопје                              Џељаљ Бајрами, с.р. 

___________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

681. 
Врз основа на член 39 и член 45 од Законот за Суд-

ски совет на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Ма-
кедонија, објавува 

 
О Г Л А С 

 
- за избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 

Штип;   
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Дебар;  
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Охрид;  
- за избор на претседател на Основен суд Велес и 
- за избор на претседател на Основен суд Виница. 
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Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-
нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06) и член 6 
и 7 од Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/08). 

Кандидатите за избор на претседатели треба да ги 
исполнуваат условите предвидени во член 45 од Зако-
нот за судовите и член 47 став 1 и 3 од Законот за судо-
вите (да приложат програма за работа во текот на ман-
датот). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар (лекарското уверение да не е по-
старо од една  година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија, дејност или должност, да не е 
постаро од шест месеци од денот на издавањето) да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
Бр. 07-489/1                    Судски совет 

17 март 2010 година                на Република Македонија 
   Скопје                           Претседател,  
                                    Васил Грчев, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
682. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Булачани - Општина Гази Баба. 

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

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

 
Бр. 09-4068/1 

16 март 2010 година                           Директор, 
   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р.  

683. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Бојане - Општина Сарај. 

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

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

 
Бр. 09-4069/1 

16 март 2010 година                           Директор, 
   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р.  

__________ 
684. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Батинци - Општина Студеничани. 

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

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

 
Бр. 09-4070/1 

16 март 2010 година                           Директор, 
   Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р.  
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685. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

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

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

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

 
Бр. 09-4071/1 

16 март 2010 година                           Директор, 
   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р.  

__________ 
686. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Долно Лисиче - Општина Аеро-
дром. 

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

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Долно Лисиче, востановен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Службен вес-
ник на СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-4072/1 

16 март 2010 година                           Директор, 
   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р.  

687. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Романовце - 
Општина Куманово. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

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

 
Бр. 09-4073/1 

16 март 2010 година                           Директор, 
   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р.  

____________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН 

ИМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
688. 

Врз основа на член 9 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), како и во 
согласност со целите и задачите утврдени со Статутот 
на Агенцијата за управување со одземен имот на Ре-
публика Македонија, Управниот одбор на Агенцијата 
за управување со одземен имот на Република Македо-
нија на ден 2.12.2009 година го донесе, следниот 

   
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА,НАЧИНОТ 
НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ  НА  
ВРАБОТЕНИТЕ ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
  

Член 1 
Со овој Правилник се пропишуваат формата и со-

држината на образецот на легитимацијата,начинот за 
издавање на службените легитимации на вработените 
во Агенцијата за управување со одземен имот и начи-
нот на одземање (во натамошниот текст:службени ле-
гитимации).  
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Член 2 
Службената легитимација  на вработените во Аген-

цијата е изработена од 135 грамска хартија кундздрук, 
во бела боја, пластифицирана со 175 микронска фолија 
со димензија 6 х 9,5 см која е сместена во дводелна 
кожна обвивка со црна боја, големина 7х31 цм. (прилог 
бр.1 и 2). 

      
Член 3 

На предната страна на кожната обвивка со буква во 
златна боја се испечатени грбот на Република Македо-
нија,и под него е напишано името “Република Македо-
нија”, “Влада на Република Македонија”, “Агенција за 
управување со одземен имот”. 

Во внатрешната страна на легитимацијата од левата 
страна во пластифицираната фолија се наоѓа образецот 
на легитимацијата. 

На предната страна образецот содржи: на горната 
страна е логото на Агенцијата за управување со одзе-
мен имот. 

На истата страна, во средината има место за фото-
графија со димензии 2,5х3 цм., а под неа се впишуваат 
податоци за: името и презимето на вработениот, печат 
и потпис на лицето овластено за издавање на службе-
ната легитимација односно Директорот на Агенцијата. 
Во долниот дел со бела подлога со црна боја е отпеча-
тен серискиот број. 

Задната страна на образецот го содржи логото на 
”Агенцијата за управување со одземен имот” “Влада на 
Република Македонија” под кој се впишуваат податоци 
за: датумот и местото на раѓање на вработениот во 
Агенцијата, неговото живеалиште, датум на издавање 
на службената легитимација, регистарски број и крвна 
група. 

Во внатрешната страна на легитимацијата од десна-
та страна од кожната обвивка се наоѓа метална значка, 
врз која стои кожен капак на чија предна страна се ис-
печатени со златна боја логото на Агенцијата за упра-
вување со одземен имот и називот “Агенција за упра-
вување со одземен имот”.  

Логото на Агенцијата има округла  форма и ги со-
држи следните елементи: 

- Дабови лисја – симбол  за трајноста и вечноста, 
бидејќи дабот  го има единствено  во планинските про-
стори на Република Македонија.  

- Шилци – се знак на цврстината и острината на 
Агенцијата во борбата  со криминалните дејанија   

- Штит со меч – го симболизира државното обележ-
је на РМ со осум кракото сонце поставено на штит.  

- Вага –  ја симболизира правдата . 
Во горниот дел со печатни букви во вид на полу-

круг е напишан називот на агенцијата – “Агенција за 
управување со одземен имот”. 

Во долниот дел од логото на горниот надвез на црве-
на основа со црни букви го пишува името “Република 
Македонија”, а под него на сива основа со црни букви го 
пишува  името “Влада на Република Македонија” . 

Бојата е во основа светло сина, дабовите лисја се со 
светло кафена боја, шилците се со  потемно кафена бо-
ја , штитот со мечот и вагата се со сива боја. 

 
Член 4 

Службените легитимации се издаваат за време до-
дека работникот согласно Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка има статус на 
вработен. 

Вработениот на кој ќе му престане работниот однос 
во Агенцијата за управување со одземен имот ја враќа 
службената легитимација. 

 
Член 5 

Вработениот кој ќе ја изгуби службената легитима-
ција или на друг начин ќе остане без неа веднаш го из-
вестува Секторот за економско,материјално-финанси-
ски и административни работи на Агенцијата за упра-
вување со одземен имот заради бришење на службена-
та легитимација од евиденција. 

 
Член 6 

Службената легитимација се заменува со нова, кога 
поради оштетување или дотраеност ќе стане неупо-
треблива, како и кога вработениот односно имателот 
на службената легитимација ќе го промени личното 
име, а старата службена легитимација се брише од еви-
денција. 

 
Член 7 

На носителот на службената легитимација на кој ќе 
му престане работниот однос или ќе биде распореден 
на друго работно место, му се одзема легитимацијата 
во рок од 24 часа. Легитимацијата која се одзема се 
предава во Секторот за економско,материјално-финан-
сиски и административни работи на Агенцијата за 
управување со одземен имот. 

Службените легитимации што се враќаат или заме-
нуваат се ништат. 

 
Член 8 

Директорот на Агенцијата за управување со одзе-
мен имот или од него овластено лице, ја издава служ-
бената легитимација. 

За издадените, вратените и заменетите службени 
легитимации  на вработените во Агенцијата за управу-
вање со одземен имот се води евиденција. 
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Евиденцијата на издадените службени легитимации 
содржи: реден број, име и презиме на работникот за кој 
е издадена легитимацијата, датум на издавање, сериски 
број на службената легитимација, назив на организаци-
оната единица на Агенцијата за управување со одземен 
имот, каде што вработениот е распореден и рубрика за 
забелешки. 

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците се впишува во службената легити-
мација како регистарски број. 

Во рубриката за забелешки се запишуваат измените 
на податоците. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 9 
Службената легитимација се издава според Образец 

бр.1 кој е составен дел од овој правилник. 
 
 

2. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
   Претседател, 

                             Владимир Спиркоски, с.р. 
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