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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1864. 

Врз основа на членот 76 ставови 2 и 3 од Уставот на 
Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23 јули 2010 годи-
на, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА 
НАСТАНИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА СЛУЧЕНИ НА 1 ЈУЛИ 2010 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за утвр-
дување на причинско-последичните околности кои до-
веле до настаните, самите настани пред и во зградата 
на Собранието на Република Македонија случени на 1 
јули 2010 година, согласно со севкупните законски и 
подзаконски прописи, како и одговорноста на учесни-
ците во тие настани. 

 
Член 2 

Во утврдување на причинско-последичните околно-
сти кои довеле до настаните, самите настани пред и во 
зградата на Собранието на Република Македонија слу-
чени на 1 јули 2010 година согласно со севкупните за-
конски и подзаконски прописи и одговорноста на учес-
ниците во тие настани, Анкетната комисија ќе сорабо-
тува со пратениците на Собранието на Република Ма-
кедонија, со Внатрешното обезбедување на Собрание-
то на Република Македонија и државните органи, како 
и сите други субјекти и поединци кои можат да придо-
несат за утврдување на околностите и одговорноста. 

 
Член 3 

Анкетната комисија се состои од претседател кој ќе 
биде избран со консензус на пратеничките групи во 
Собранието на Република Македонија и четири члена 
од кои два члена се на предлог на пратеничките групи 
на позицијата и два члена на предлог на пратеничките 
групи на опозицијата. 

 
Член 4 

Врз основа на наодите Анкетната комисија ќе изго-
тви и на Собранието на Република Македонија ќе му 
поднесе извештај во рок од 60 дена од денот на форми-
рањето на Комисијата.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07–3277/1                            Претседател 

23 јули 2010 година           на Собранието на Република 
   Скопје                                    Македонија, 
                                          Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1865. 
Врз основа на член 36 став 2 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), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНУ-
ВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВИТЕ НА КОМИСИЈАТА НА 
ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА  

НОМЕНКЛАТУРА 
 

Член 1 
Во Уредбата за применување на регулативите на 

Комисијата на Европските заедници за распоредување 
на одредени стоки во Комбинираната номенклатура 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.76/07, 
84/08 и 114/09), во член 1, во ставот 2 по Прилогот број 
76 се додаваат 19 нови Прилози: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 и 95 кои се 
составен дел на оваа уредба. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 51-2662/1                  Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година             на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1866. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита 

и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 годи-
на, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКATA ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ  ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ 

НЕСРЕЌИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува спроведувањето на 

мерката заштита и спасување од техничко-технолошки 
несреќи која се остварува во системот за заштита и 
спасување. 

Планирањето и подготвувањето на активностите за 
спроведување на  заштита и спасување од техничко-
технолошки несреќи се врши од страна на  органите на 
државната управа, органите на единиците на локалната 
самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и 
трговските друштва, (во натамошниот текст: задолже-
ни субјекти).  

 
Член 2 

Техничко-технолошките несреќи претставуваат на-
стани кои се случуваат како резултат на превиди и гре-
шки во извршувањето на секојдневните стопански и 
други активности, невнимание при ракување, склади-
рање, чување, и транспорт на опасни материи, превиди, 
грешки и дефекти во технолошкиот процес, непочиту-
вање на прописи за употреба на постројки и инстала-
ции кои предизвикуваат висок степен на загрозеност на 
луѓето и материјалните добра.   

Оваа мерка опфаќа заштита на луѓето кои се ди-
ректно инволвирани во процесот (за настани од поголе-
ми размери) и луѓето, материјалните добра и животна-
та средина во околината на настанот. 

Настаните од став 2 на овој член  се случуваат пред 
се во: 

- Рафинерии за нафта,  
- Термо-електрични централи,  
- Инсталации за топење на железо, челик лиење, 

производство на сурови обоени метали од руда, кон-
центрати и секундарни суровини со металуршки, хеми-
ски или електролитски процес (валалници, ковачници, 
нанесување на заштитни слоеви, леарници, легирање, 
површинска обработка на метали), печење и синтеру-
вање на метални руди,  

- Интегрирани хемиски инсталации, односно инста-
лации за производство, од индустриски обем на мате-
рии со користење на процесите на хемиската конверзи-
ја, во коишто неколку единици се поставени една до 
друга и се функционално поврзани една со друга,  

- Инсталации за депонирање на отпад, горење, сого-
рување и физички и хемиски третман,  

- Системи за пренос на води и меѓуречните сливо-
ви, 

- Пречистителни станици за отпадни води,  
- Инсталации (цевководи) за пренос на гас, нафта 

или хемикалии,  
- Инсталации за интензивно живинарство и сви-

њарство,  
- Индустриски постројки за производство на дрвена 

граѓа, хартија, картон, 
- Каменоломи и површински ископи,  
- Поставување на далноводи и други електроенер-

гетски објекти,   

- Индустриски инсталации за производство на еле-
ктрична енергија, пареа и топла вода,  

- Инсталации за производство на цемент,   
- Експлоатација на минерални суровини (јамски 

рудници, минерални суровини од коритата и бреговите 
на површинските водни тела, длабоки дупчења, повр-
шински индустриски инсталации за експлоатација на 
јаглен и руда како и битуменозни шкрилци,  

- Индустрија на минерали (печки за кокс, произ-
водство на бетон и бетонски производи, инсталации за 
екстракција на азбест и за трансформација на азбест и 
производи што содржат азбест, производство на стакло 
и стаклени влакна, инсталации за топење на минерални 
материи, керамички производи, камена волна и порце-
лан),  

- Хемиска индустрија (преработка на меѓупроизво-
ди и производство на хемикалии, пестициди, фарма-
цевтски производи, бои, премачкувачи, еластомери и 
пероксиди, мегавински објекти за нафта, нафтени дери-
вати, петрохемиски и хемиски производи), 

- Постројки за производство на барути, експлозив-
ни материи и муниција, 

- Прехранбена индустрија (производство, пакување, 
конзервирање, кланици, шеќерани и сл.) и 

- Индустрија на гума (производство и обработка на 
производите на база на еластомер). 

 
II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЗАШТИТА 
И СПАСУВАЊЕ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ  

НЕСРЕЌИ 
 

Член 3 
Заштитата и спасувањето од техничко-технолошки 

несреќи во индустриски објекти кои во производниот 
процес употребуваат материи и постројки што предиз-
викуваат висок степен на загрозеност на луѓето, мате-
ријалните добра и животната средина опфаќа планира-
ње и подготвување на активности за спроведување на 
заштитата и спасувањето на населението, материјални-
те добра и животна средина од техничко-технолошки 
несреќи.  

 
a) Планирање на заштитата и спасувањето од техничко-

технолошки несреќи 
 

Член 4 
Планирањето на заштитата и спасувањето од тех-

ничко-технолошки несреќи опфаќа процена на можни-
те загрозувања на населението, материјалните добра и 
животната средина од техничко-технолошки несреќи 
предизвикани од различни причини и во различни ус-
лови во индустриски објекти кои во производниот про-
цес употребуваат материи и постројки што предизви-
куваат висок степен на загрозеност, утврдување на по-
требна организација за спроведување на заштита и спа-
сување од техничко-технолошките несреќи и пропишу-
вање на стандардна оперативна процедура за спроведу-
вање на истата.  

 
Член 5 

Потребната организација за спроведување на за-
штита и спасување од техничко-технолошки несреќи, 
се утврдува во плановите за заштита и спасување.  

При утврдување на потребната организација за 
спроведување на заштитата и спасувањето од технич-
ко-технолошките несреќи детално се разработуваат за-
дачите, улогите, функциите, овластувањата и надлеж-
ностите на сите задолжени субјекти вклучени во за-
штита и спасување од техничко-технолошките несреќи 
како и задачите, јачината и видот на силите за заштита 
и спасување кои ќе учествуваат во спроведување на за-
штита и спасување од техничко-технолошките несреќи.  
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Член 6 
Активностите и постапките учесниците во организи-

раното спроведување на заштитата и спасувањето од 
техничко-технолошки несреќи ги преземаат согласно 
стандардните оперативни процедури донесени од страна 
на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. 

 
б) Подготвување на активности за спроведување на за-
штитата и спасувањето од техничко-технолошките не-

среќи 
 

Член 7 
Подготвувањето на активности за спроведување на 

заштита и спасување од техничко-технолошките несре-
ќи опфаќа организациски и оперативни мерки и по-
стапки со кои се обезбедуваат потребни предуслови за 
спроведување на планираните активности за заштита и 
спасување од техничко-технолошките несреќи.  

За реализација на активностите од став 1 на овој 
член задолжените субјекти во рамките на развојното и 
оперативно планирање предвидуваат:  

- персонално пополнување на силите за заштита и 
спасување кои ќе учествуваат во спроведување на мер-
ката;   

-обезбедување на материјални ресурси за потребите 
на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки 
несреќи,   

- проверка, тековно одржување  и сервисирање на 
обезбедените материјални ресурси,  

 - едукација, обука, тренинг и вежби и   
 - склучување на потребни договори за извршување 

на одредени задачи и  активности. 
 

Член 8 
Во подготвување на активностите за спроведување 

на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки 
несреќи, задолжените субјекти од член 1 став 2 од оваа 
уредба ги спроведуваат планираните активности од 
член 5 став 2 од оваа уредба согласно планските доку-
менти и стандардната оперативна процедура.  

 
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТА И СПАСУВА-
ЊЕ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НЕСРЕЌИ 
 

Член 9 
Во спроведувањето на заштита и спасување од тех-

ничко-технолошки несреќи задолжените субјекти и си-
лите за заштита и спасување ги исполнуваат задачите и 
должностите кои им се утврдени во плановите за за-
штита и спасување, а според пропишаната стандардна 
оперативна процедура. 

 
Член 10 

Спроведувањето на заштитата и спасувањето од 
техничко-технолошки несреќи опфаќа активности во 
функција на превенција и оперативни функции.  

 
a) Активности во функција на превенција 

 
Член 11 

Во функција на превенција задолжените субјекти за 
спроведување на заштитата и спасувањето од технич-
ко-технолошки несреќи, ја воспоставуваат потребната 
организација од член 5 од оваа уредба.  

Во рамките на активностите од став 1 на овој член, 
задолжените субјекти  ги обезбедуваат потребните пер-
сонални и материјални ресурси за функционирање на 
воспоставената организација,  спроведуваат едукација, 
обука и вежби со персоналот на задолжените субјекти 
и силите за заштита и спасување, почитуваат и ги спро-
ведуваат техничките прописи, норми  и процедурите за 
користење на постројките, инсталациите и опремата, ги 

одржуваат и сервисираат материјалните средства наме-
нети за заштитата и спасувањето од техничко-техноло-
шки несреќи и ги склучуваат потребните договори 
утврдени со закон.  

                                             
б) Оперативни функции 

 
Член 12 

Од страна на задолжените субјекти за спроведува-
ње на заштитата и спасувањето од техничко-техноло-
шки несреќи во рамките на оперативните функции се 
спроведуваат активности и мерки во случај на непо-
средна опасност, за време на траење на опасноста и во 
отстранување на последиците.  

 
б-1) Активности и мерки во случај на непосредна  

опасност 
 

Член 13 
Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постое-

ње на можност за настанување на потенцијална опас-
ност од техничко-технолошки несреќи, надлежните и 
одговорните лица во задолжените субјекти ја зголему-
ваат готовноста за спроведување на заштитата и спасу-
вањето овие несреќи.    

Во рамките на активностите од став 1 на овој член 
се активираат надлежните и одговорни лица за спрове-
дување на заштитата и спасувањето од техничко-техно-
лошки несреќи и се задолжуваат да преземат организа-
циски, стручни, безбедносни и други мерки заради зго-
лемување на подготвеноста за споредувањето на иста-
та.   

 
б-2) Активности и мерки за време на траење  

на опасноста 
 

Член 14 
За време на траење на опасноста, задолжените суб-

јекти за спроведување на заштитата и спасувањето од 
техничко-технолошки несреќи ги спроведуваат следни-
те активности и мерки:  

- ги насочуваат и координираат самозаштитните 
активности;  

- учествуваат во спроведувањето на заштитата и 
спасувањето од техничко-технолошки несреќи со сили-
те за заштита и спасување и  

- раководат и ги координираат активностите во 
спроведување на заштитата и спасувањето од технич-
ко-технолошки несреќи. 

 
Член 15 

Во спроведувањето на заштитата и спасувањето од 
техничко-технолошки несреќи, силите за заштита и 
спасување првенствено се употребуваат за преземање 
на мерки, активности и постапки заради отстранување 
на причинителите на  техничко-технолошки несреќи и 
намалување на последиците предизвикани од истите 
кај населението, материјалните добра и животната сре-
дина.  

 
б-3) Активности и мерки во отстранување 

на последиците 
 

Член 16 
Во отстранувањето на последиците, задолжените 

субјекти и силите за заштита и спасување кои учеству-
ваат во спроведување на заштитата и спасувањето од 
техничко-технолошки несреќи превземаат мерки и 
активности за санирање на состојбата и намалување  на 
настанатите загуби  и штети кај населението, матери-
јалните добра и животната средина.  
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Член 17 
Раководниот персонал во задолжените субјекти и 

командниот персонал на силите за заштита и спасува-
ње, на основа на водената евиденција за активностите 
во спроведување на активностите во заштитата и спа-
сувањето од техничко-технолошки несреќи најдоцна 
четири часа по завршувањето на активностите, го ана-
лизираат своето учество во спроведувањето на заштита 
и спасување од техничко-технолошки несреќи.   

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата за 
употребата на службите и силите за заштита и спасува-
ње во случај на непосредна опасност, за време на траење 
на опасноста и во отстранување на последиците од стра-
на на раководниот персонал во задолжените субјекти се 
доставува до Дирекцијата за заштита и спасување нај-
доцна два дена по завршувањето на активностите. 

 
IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 19 

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

  
Бр.51-3019/1                  Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија,  

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

1867. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита 

и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 годи-
на, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗГРИЖУВАЊЕ 
НА НАСТРАДАНО  И ЗАГРОЗЕНО НАСЕЛЕНИЕ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува спроведувањето на мер-
ката згрижување на настраданото и загрозеното насе-
ление кое се остварува во рамките на системот за за-
штита и спасување.  

Планирањето и подготвувањето на активностите за 
спроведување на згрижувањето на настраданото и за-
грозеното население   се врши од страна на органите на 
државната управа, органите на единиците на локалната 
самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и 
трговски друштва (во натамошниот текст: задолжени 
субјекти).  

 
Член 2 

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и 
обезбедување на основните услови за живот на настра-
даното и загрозеното население. Републиката и едини-
ците на локалната самоуправа обезбедуваат сместува-
ње и итно згрижување на населението, кое поради при-
родни непогодии други несреќи, останало без дом и 
средства за живеење и кое поради загрозеност  се задр-
жува надвор од своето место на живеење. 

 
II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕТО НА НАСТРАДАНОТО И ЗАГРОЗЕНОТО 

НАСЕЛЕНИЕ 
 

Член 3 
Згрижувањето на настраданото и загрозеното насе-

ление опфаќа планирање и подготвување на активно-
сти за спроведување на згрижувањето на настраданото 
и загрозеното население.  

а) Планирање на активности за спроведување на згри-
жувањето на настраданото и загрозеното население 

 
Член 4 

Планирањето на активности за спроведување на 
згрижувањето на настраданото и загрозеното населе-
ние опфаќа проценување на можните загрозувања на 
животот и здравјето на населението, утврдување на по-
требна организација за спроведување на згрижувањето 
на настраданото и загрозеното население и пропишува-
ње на стандардна оперативна процедура за спроведува-
ње на згрижувањето на настраданото и загрозеното на-
селение.  

 
Член 5 

Потребната организација за спроведување на згри-
жувањето на настраданото и загрозеното население  се 
утврдува во плановите за заштита и спасување.  

При утврдувањето на потребната организација по-
себно се определуваат задачите на задолжените  субје-
кти и задачите, големината и видот на силите за зашти-
та и спасување кои објектите во кои ќе се врши згри-
жување на настраданото и загрозено население, нивни-
от вид, местоположба, начин на уредување и обезбеду-
вање на настраданите и загрозените со основни средс-
тва за живот.  

 
Член 6 

Активностите и постапките учесниците во органи-
зираното спроведување на заштитата и спасувањето на 
настрадано и загрозено население ги преземаат соглас-
но стандардите оперативни процедури донесени од 
страна на директорот на Дирекцијата за заштита и спа-
сување.  

 
б) Подготвување на активности за спроведување на 
згрижувањето на настраданото и загрозеното население  

 
Член 7 

Подготвувањето на активностите за спроведување 
на згрижувањето на настраданото и загрозеното насе-
ление опфаќа организациски и оперативни мерки и по-
стапки со кои се обезбедуваат потребни предуслови за 
спроведување на потребните планирани активности.  

За реализација на активностите од став 1 на овој 
член, задолжените субјекти кои го спроведуваат згри-
жувањето на настраданото и загрозеното население во 
рамките на развојното и оперативно планирање посеб-
но предвидуваат:  

- број и вид на објекти предвидени за сместување 
на настраданото и загрозеното население; 

- можности за снабдување со храна, вода, електрич-
на енергија, телекомуникациски врски и слично;  

- начин на спроведување на згрижувањето на на-
страданото и загрозеното население;  

- обезбедување на материјални ресурси за потреби-
те на згрижувањето на настраданото и загрозеното на-
селение;  

- проверка и сервисирање на обезбедените матери-
јални ресурси;  

- склучување на потребни договори;  
- пополнување на силите за заштита и спасување 

кои ќе учествуваат во згрижувањето и  
- едукација, обука и вежби со задолжените субје-

кти, силите за заштита и спасување и на населението.  
 

Член 8 
Од страна на задолжените субјекти во подготвува-

њето на активностите за спроведување на   згрижување 
на настраданото и загрозеното население,  се спроведу-
ваат планираните активности од член 7, став 2 од оваа 
уредба согласно планските документи и стандардните 
оперативни процедури. 
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III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗГРИЖУВАЊЕТО НА 
НАСТРАДАНОТО И ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ  

 
Член 9 

Во спроведувањето на згрижувањето на настрада-
ното и загрозеното население од страна на задолжените 
субјекти и силите за заштита и спасување се исполну-
ваат задачите и должностите кои им се утврдени во 
плановите за заштита и спасување. 

 
Член 10 

Спроведувањето на згрижувањето на настраданото 
и загрозеното население опфаќа активности во функци-
ја на превенција и оперативни функции.  

 
а) Активности  во функција на превенција 

 
Член 11 

Од страна на задолжените субјекти за спроведува-
ње на згрижувањето на настраданото и загрозеното на-
селение во функција на превенција се воспоставува по-
требната организација од членот  5  од оваа уредба. 

Во рамките на активностите од став 1 на овој член 
задолжените субјекти за заштита и спасување  ги обез-
бедуваат потребните персонални и материјални ресур-
си за функционирање на воспоставената организација, 
спроведуваат едукација, обука и вежби со персоналот 
на задолжените субјекти и силите за заштита и спасу-
вање, ги одржуваат и сервисираат материјалните средс-
тва наменети за спроведување на згрижувањето на на-
страданото и загрозеното население,   ги склучува по-
требните договори согласно Законот за заштита и спа-
сување и преземаат и други активности и мерки пропи-
шани со стандардните оперативни процедури за спро-
ведување на згрижувањето на настраданото и загрозе-
ното население.  

 
б) Оперативни функции 

 
Член 12 

Од страна на задолжените субјекти за спроведува-
ње на згрижувањето на настраданото и загрозеното на-
селение, во рамките на оперативните функции се спро-
ведуваат активности и мерки, во случај на непосредна 
опасност, за време на траење на опасноста и во отстра-
нување на последиците.  

 
Член 13 

Во услови на природни непогоди, и други несреќи 
од поголеми размери во мир, вонредна и воена состојба 
згрижувањето на настраданото и загрозеното населе-
ние се спроведува надвор од зоната на влијание и тоа 
се додека трае опасноста, а по отстранување на после-
диците и обезбедување на услови на живот, население-
то се враќа во своите домови.  

 
б-1) Активности и мерки во случај на непосредна  

опасност 
 

Член 14 
Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постое-

ње на можност за настанување на непосредна опасност, 
надлежните и одговорните лица во задолжените субје-
кти ја зголемуваат готовноста за спроведување на згри-
жувањето на настраданото и загрозеното население.  

Во рамките на активностите од став 1 на овој член 
Дирекцијата за заштита и спасување ги активира над-
лежните и одговорни лица за спроведување на згрижу-
вањето на настраданото и загрозеното население и ги за-

должува да преземат организациски, стручни, безбед-
носни и други мерки заради зголемување на подготвено-
ста за извршување на задачите во спроведувањето на 
згрижувањето на настраданото и загрозеното население.  

 
б-2) Активности и мерки за време на траење  

на опасноста 
 

Член 15 
За време на траење на опасноста од страна на за-

должените субјекти за спроведување на згрижувањето 
на настраданото и загрозеното население се спроведу-
ваат следните активности и  мерки:  

- ги насочуваат и координираат самозаштитните 
активности; 

- учествуваат во спроведувањето на згрижувањето 
на настраданото и загрозеното население   со силите за 
заштита и спасување и  

- раководат и ги координираат активностите во 
спроведување на згрижувањето на  настраданото и за-
грозеното население.  

 
Член 16 

За време на траењето на опасноста задолжените 
субјекти од член 1 став 2 од оваа уредба, продолжуваат 
да ги спроведуваат активностите кои им се определени 
или кои дополнително ќе произлезат за заштита на на-
страданото и загрозеното население.  

 
б-3) Активности и мерки по завршување на  
опасностите и отстранување на последиците 

 
Член 17 

По завршувањето на опасностите и отстранување 
на последиците предизвикани од природни непогоди, и 
други несреќи од поголеми размери во мир, вонредна и 
воена состојба, задолжените субјекти преземаат актив-
ности и мерки за организирано напуштање на објекти-
те во кои било згрижено настраданото и загрозеното 
население и нивно враќање во постојаното место на 
живеење, согласно утврдената стандардна оперативна 
процедура за спроведување на згрижувањето на на-
страданото и загрозеното население.  

 
Член 18 

Раководниот персонал во задолжените субјекти и 
командниот персонал на силите за заштита и спасува-
ње врз основа на водената евиденција за спроведување 
на активностите за згрижување на настраданото и за-
грозено население, најдоцна четири часа по завршува-
њето на активностите, го анализираат своето учество 
во спроведувањето на згрижувањето на настраданото и 
загрозено население.  

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата 
за употребата на службите и силите за заштита и спасу-
вање во случај на непосредна опасност, за време на 
траење на опасноста и во отстранување на последиците 
од страна на раководниот персонал во задолжените 
субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спа-
сување најдоцна два дена по завршувањето на активно-
стите. 

 
IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 19 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-
станува да важи Уредбата за спроведување на згрижува-
њето на настраданото и загрозеното население („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 109/05). 
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Член 20 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.51-3020/1                  Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија,  

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

1868. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита 

и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 годи-
на, донесе      

    
У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗАШТИТА  
И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува спроведувањето на мер-
ката заштита и спасување од урнатини што се оствару-
ва во рамките на системот за заштита и спасување. 

Планирање и подготвувањето на активности за 
спроведување на мерката заштита и спасување од ур-
натини се врши од страна на органите на државната 
управа, органите на единиците на локалната самоупра-
ва, јавните претпријатија, установи, служби и тргов-
ските друштва (во натамошниот текст: задолжени суб-
јекти). 

 
Член 2 

Заштитата и спасувањето од урнатини се примену-
ва на објекти кои можат да бидат изложени на разни 
дејства: 

- од природни непогоди: земјотреси, лизгање и 
одронување на теренот, поплави и друго, 

- од технички катастрофи: експлозии, последици од 
неквалитетна градба, дотраени конструкции од обје-
кти, пожари и друго, 

- од воени дејства како последица од воздушни на-
пади, артилериско оружје, експлозии од неексплодира-
ни убојни средства и друго.  

Изложеноста на објектите на дејствија кои предиз-
викуваат урнатини се утврдува во Процената на загро-
зеност од природни непогоди и други несреќи (во ната-
мошниот текст: Процена на загрозеност). 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И  ПОДГОТВУВАЊЕ НА  ЗАШТИ-

ТАТА И СПАСУВАЊЕТО ОД УРНАТИНИ 
 

Член 3 
Заштитата и спасувањето од урнатини опфаќа пла-

нирање и подготвување на активности за заштита и 
спасување од урнатини како: превентивни и оператив-
ни мерки за  заштита и спасување од урнатини. 

 
a) Планирање на  заштита  и спасување од урнатини 

 
Член 4 

Планирањето на активностите за  заштитата и  спа-
сувањето од урнатини опфаќа проценување на можно-
стите за уривање на објектите, утврдување на потреб-
ната организација за заштитата и спасувањето од урна-
тини и пропишување на стандардната оперативна про-
цедура за спроведување на заштитата и спасувањето од 
урнатини.  

Член 5 
Потребната организација за заштитата и спасување-

то од урнатини се утврдува во плановите за заштита и 
спасување. 

При утврдувањето на потребната организација по-
себно се определуваат задачите на задолжените субје-
кти, големината и видот на силите за заштитата и спа-
сување кои учествуваат во заштитата и спасувањето од 
урнатини. 

За заштита од урнатини предизвикани од природни 
непогоди и технички катастрофи при проектирањето и 
изградбата на објектите се обезбедува оптимална от-
порност од уривање со соодветен конструктивен си-
стем и градење со соодветни градежни материјали. 

Објектите во просторот треба да бидат распоредени 
на соодветни растојанија, кои ќе овозможат брз при-
стап и непречена работа на силите за заштита и спасу-
вање.  

Степенот на оптималната отпорност, видот и обе-
мот на  урнатините на објектите се утврдува во Проце-
ната на загрозеност. 

При утврдувањето на потребната организација за 
заштита и спасување од урнатини особено се утврдува 
можниот вид на урнатини, очекуваниот број и вид на 
затрупани лица, начинот на пребарување на урнатини-
те, начин на извлекување на затрупаните, предвидува-
ње на дополнителни опасности, местата за собирање на 
повредените и загинатите, начин на обележување на 
пребараните урнатини, начин на расчистување на урна-
тините и патишта за транспорт на градежниот отпад и 
други мерки условени од уривањето. 

 
Член 6 

Предвидените локации за депонии на градежен от-
пад во просторните и урбанистичките планови, треба 
да бидат лесно достапни за возилата на силите за за-
штита и спасување кои ги расчистуваат урнатините. 

 
Член 7 

Активностите и постапките учесниците во органи-
зираното спроведување на мерката заштита и спасува-
ње од урнатини ги преземаат согласно стандардните 
оперативни процедури донесени од страна на директо-
рот на Дирекцијата за заштита и спасување. 

 
б) Подготвување на  заштита и спасување од урнатини 

 
Член 8 

Подготвувањето на активностите за спроведување 
на заштитата и спасувањето од урнатини опфаќа орга-
низациски и оперативни мерки и постапки со кои се 
обезбедуваат потребни предуслови за спроведување на 
планираните активности за спроведување на спасува-
њето од урнатини. 

За реализација на активностите од став 1 на овој 
член, задолжените субјекти кои спроведуваат заштита 
и спасување од урнатини  во рамките на развојното и 
оперативно планирање посебно предвидуваат: 

- временски рокови за пополнување на силите за за-
штита и спасување; 

- временски рокови за едукација, обука и вежби: 
- временски рокови за обезбедување на материјални 

ресурси за потребите на  заштитата и спасувањето од 
урнатини; 

- временски рокови за проверка и сервисирање на 
обезбедените материјални  ресурси и 

- временски рокови за склучување на потребни до-
говори. 
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Член 9 
 Со подготвувањето на активностите за спроведува-

ње на заштитата и спасувањето од урнатини, задолже-
ните субјекти го обезбедуваат потребниот минимум за 
успешно и ефикасно спроведување на заштитата и спа-
сувањето од урнатини кој е утврден во стандардните 
оперативни процедури за заштита и спасување. 

Во функција на подготовки, задолжените субјекти 
за спроведување на заштитата и спасувањето од урна-
тини ја воспоставуваат потребната организација од 
член 5 на оваа уредба и тоа во рамките на просторното 
и урбанистичко планирање утврдуваат локации за де-
понии за градежен отпад. 

Во рамките на активностите од став 1 на овој член 
задолжените субјекти ги обезбедуваат пропишаните 
персонални и материјални ресурси за функционирање 
на воспоставената организација, спроведуваат едукаци-
ја, обука и вежби со задолжениот персонал и силите за 
заштита и спасување, ги одржуваат и сервисираат ма-
теријалните средства наменети за спасување од урна-
тини и ги склучуваат потребните договори утврдени со 
прописите за заштита и спасување.  

 
II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА  
И СПАСУВАЊЕТО ОД УРНАТИНИ 

  
Член 10 

Во спроведувањето на заштитата и спасувањето од 
урнатини задолжените субјекти и силите за заштита и 
спасување ги исполнуваат задачите и должностите кои 
им се утврдени во плановите за заштита и спасување 
според утврдената стандардна оперативна  процедура. 

 
Член 11 

Спроведувањето на заштита и спасувањето од урна-
тини опфаќа активности во функција на подготовки и 
оперативни функции. 

 
а) Активности во функција на  превенција 

 
Член 12 

Превентивните мерки за заштитата и спасување од 
урнатини се остваруваат  и уредуваат со просторните и 
урбанистичките планови во текот на планирање на 
просторот, урбанизирање на населбите и изградбата  на 
објектите.  

Во просторните и урбанистичките планови се утвр-
дува: 

- степен на оптимална отпорност на објектите од 
уривање предизвикано од  сеизмички и други потреси; 

- претпоставениот степен на урнатини и нивниот 
однос спрема слободните површини;  

- степенот на проодност на сообраќајниците;  
- начинот за оневозможување на создавање на тес-

ни грла на сообраќајниците, како и создавање на зона 
на тотални урнатини. 

- депонии за складирање на градежниот отпад. 
Превентивните мерки за спасување од урнатини, 

содржат мерки за заштита од дополнителни опасности 
и последици што би ги предизвикале: електричната ин-
сталација, водовод, гасовод, појава на пожар и друго.  

 
б) Оперативни функции 

 
Член 13 

Задолжените субјекти за спроведување на заштита-
та и  спасувањето од урнатини, во рамките на опера-
тивните функции спроведуваат активности и мерки во 
случај на непосредна опасност, за време на траење на 
опасноста и за отстранување на последиците. 

в) Активности и мерки во случај на непосредна 
опасност 

 
Член 14 

Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постое-
ње на можност за настанување на непосредна опасност, 
надлежните и одговорните лица во задолжените субје-
кти ја зголемуваат готовноста за  заштитата и  спасува-
ње од урнатини. 

Во рамките на активностите од став 1 на овој член 
Дирекцијата за заштита и спасување ги активира над-
лежните и одговорни лица за заштитата и спасувањето 
од урнатини и ги задолжуваат да преземат организаци-
ски, стручни, безбедносни и други мерки заради зголе-
мување на подготвеноста за извршување на задачите во 
заштитата и спасувањето од урнатини. 

 
г) Активности и мерки за времетраење на опасноста 

 
Член 15 

За времетраење на опасноста, задолжените субјекти 
за спроведување на  заштитата и спасувањето од урна-
тини ги спроведуваат следните активности и мерки: 

- ги насочуваат и координираат самозаштитните 
активности; 

- учествуваат во спроведувањето на заштитата и  
спасувањето од урнатини со силите за заштита и спасу-
вање и 

- раководат и ги координираат активностите во 
спроведување на заштитата и спасувањето од урнати-
ни. 

 
Член 16 

Задолжените субјектите, во рамките на организира-
њето и подготвувањето на спасувањето од урнатини, 
учествуваат во извршувањето на одредени специфични 
активности и отстранување на последиците во соглас-
ност со надлежностите утврдени со закон и планската 
документација.  

 
Член 17 

Извидување и пребарување на урнатините вршат 
тимови за брз одговор и единиците за извидување и 
спасување од урнатини. 

Преземање на мерки за потпирање и осигурување 
на премините за спасителите вршат единиците  за  спа-
сување од урнатини и расчистување. 

Преземање на мерки за спречување на дополнител-
ни последици (пожари, експлозии, радиолошка-хеми-
ска и биолошка контаминација, поплави, присуство на 
неексплодирани убојни и други експлозивни средства 
и друг вид на опасности)  вршат единиците за против-
пожарна заштита, РХБ заштита, извидување и едини-
ците за неексплодирани убојни средства.  

Евакуација на населението надвор од зоната на ур-
натините, вршат единиците за згрижување на загрозено 
и настрадано население. 

Отстранување на дополнителни последици, вршат 
единиците за против-пожарна заштита, РХБ заштита, 
извидување и единиците за неексплодирани убојни 
средства. 

Извлекување на затрупаните лица од урнатините и 
нивно сместување на собирните пунктови, вршат еди-
ниците за спасување од урнатини. 

Давање на прва медицинска помош на местото на 
затрупување, вршат единиците  за спасување од урна-
тини и прва медицинска помош. 
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Извлекување на мртвите и собирање на одредените 
места-пунктови, вршат единиците  за спасување од ур-
натини. 

Обележување на урнатините во кои е извршено спа-
сувањето, вршат единиците  за спасување од урнатини. 

 
Член 18 

Претпоставениот број на затрупани лица и можно-
ста за брзо извлекување,  се приоритети во процесот на 
спасувањето. 

Врз основа на податоците добиени од извидување 
на урнатините, командантот на  штабот за заштита и 
спасување кој раководи со активноста го утврдува  
приоритетот за местата каде ќе се врши спасување од 
урнатините.   

 
Член 19 

Со стандардната оперативна процедура од член 4 
од оваа Уредба се дефинираат следните активности: 

- пребарување на урнатините кое опфаќа утврдува-
ње на елементи и вид на урнатината, предвидување на 
можности од дополнителни последици и нивно отстра-
нување; 

- спасување на затрупаните кое опфаќа  извлекува-
ње од урнатината, давање на прва медицинска помош и 
сместување во собирните пунктови и евакуација до 
најблиската здравствена установа; 

- извлекување на мртвите лица, нивно сместување 
во собирните места-пунктови и отпочнување со асана-
ција и 

- обележување на урнатините во кои е завршено 
спасувањето. 

 
д) Активности и мерки во отстранување  

на последиците 
 

Член 20 
Во отстранувањето на последиците, службите и си-

лите за заштита и спасување на задолжените субјекти 
кои учествуваат во  заштитата и  спасувањето од урна-
тини, може да  се ангажираат и употребуваат во спро-
ведување асанација на теренот, расчистување на урна-
тините, гаснење на пожари, РХБ деконтаминација и 
други активности условени од настанатите последици.  

 
Член 21 

Спасувањето на населението од урнатини се врши 
паралелно со делумно расчистување на урнатините, за-
ради подобар пристап до настраданите и што побрзо и 
успешно одвивање на процесот на спасување.  

Целосно расчистување на урнатините се врши по 
извршеното спасување на населението и материјалните 
добра.  

При расчистувањето на урнатините задолжените 
субјекти постапуваат според стандардна оперативна 
процедура  за заштитата и  спасување од урнатини. 

 
Член 22 

Раководниот персонал во задолжените субјекти и 
командниот персонал на силите за заштита и спасува-
ње врз основа на водената евиденција за спроведување 
на активностите за заштита и спасување од урнатини, 
најдоцна четири  часа по завршувањето на активности-
те, го анализираат своето учество во спроведувањето 
на спасувањето од урнатини. 

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата 
за употребата на службите и силите за заштита и спасу-
вање во случај на непосредна опасност, за време на 
траење на опасноста и во отстранување на последиците 
од страна на раководниот персонал во задолжените 
субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спа-
сување најдоцна два дена по завршувањето на активно-
стите. 

III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за спроведување на спа-
сувањето од урнатини („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 98/05). 

 
Член 24 

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

 
Бр.51-3022/1                  Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија,  

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

1869. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита 

и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗАШТИТА И  
СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ  

МАТЕРИИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува спроведувањето на мер-

ката заштитата  и спасувањето од пожари, експлозии и 
опасни материи која се остварува во рамките на единс-
твениот систем за заштита и спасување. 

Планирањето и подготвувањето на активностите за 
спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, 
експлозии и опасни материи се врши од страна на орга-
ните на државната управа, единиците на локалната са-
моуправа (и Градот Скопје), трговските друштва, јав-
ните претпријатија, установите и службите (во ната-
мошниот текст: задолжени субјекти). 

 
Член 2 

Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и 
опасни материи опфаќа мерки и активности од норма-
тивен, оперативен, организационен, надзорен, технич-
ки, образовен, воспитен и пропаганден карактер. 

 
Член 3 

Одредбите на оваа уредба се применуваат и на тех-
нолошките експлозии кои настануваат како последица 
при употребата на запаливи течности и гасови како и 
други горливи материи кои со воздухот создаваат експ-
лозивни смеси, како и при пожари и експлозии во обје-
кти во кои се користат или се сместени радиоактивни 
извори. 

 
II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ  НА ЗАШТИТАТА 
И СПАСУВАЊЕТО ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И 

ОПАСНИ МАТЕРИИ 
 

Член  4 
Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и 

опасни материи опфаќа планирање и подготвување на 
активности за спроведување на заштитата и спасување-
то од пожари, експлозии и опасни материи. 
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а) Планирање на активности за спроведување на  
заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни 

материи 
 

Член  5 
Планирањето на активностите за спроведување на 

заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни 
материи, опфаќа процена на можните загрозувања на 
животот и здравјето на луѓето, утврдување на потребна 
организација за спроведување на заштитата и спасува-
њето од пожари, експлозии и опасни материи, планира-
ње на пропагандните активности и донесување на 
Стандардни оперативни процедури за заштитата и спа-
сувањето од пожари, експлозии и опасни материи. 

 
Член 6 

Активностите и постапките учесниците во органи-
зираното спроведување на заштитата и спасувањето од 
пожари, експлозии и опасни материи ги преземаат сог-
ласно стандардните оперативни процедури донесени 
од страна на директорот на Дирекцијата за заштита и 
спасување. 

 
Член 7 

Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и 
опасни материи  како образовен и воспитен процес се 
планира и спроведува во согласност со Правилникот за 
содржината и начинот на спроведување на обучување-
то за самозаштита во образовните институции.  

 
Член 8 

Организацијата за  заштитата и спасувањето од по-
жари, експлозии и опасни материи се утврдува соглас-
но плановите за заштита и спасување, како посебен до-
кумент во плановите. 

При утврдувањето на потребната организација по-
себно се определуваат задачите на задолжените  субје-
кти и  задачите, големината и видовите на силите за за-
штита и спасување кои ќе учествуваат во заштитата и 
спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи, 
отстранување на причините за настанување на пожари, 
откривање, спречување на ширењето и гаснењето на 
пожари, утврдување на причините за настанувањето на 
пожари, како и давање помош при отстранување на 
последиците предизвикани од пожар. 

 
б) Подготвување на активности за спроведување на за-
штитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни 

материи 
 

Член 9 
Подготвувањето на активностите за заштитата и 

спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи   
опфаќа организациски и оперативни мерки и постапки 
со кои се обезбедуваат потребни предуслови за спрове-
дување на планираните активности за  заштитата и спа-
сувањето  од пожари, експлозии и опасни материи. 

За реализација на активностите од став 1 на овој 
член, задолжените субјекти кои спроведуваат заштита 
и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, 
во рамките на развојното и оперативно планирање по-
себно предвидуваат: 

- временски рокови за пополнување на силите за за-
штита и спасување; 

- временски рокови за едукација, обука и вежби; 
- временски рокови за обезбедување на материјални 

ресурси за потребите на  заштитата и спасувањето од 
пожари, експлозии и опасни материи; 

- временски рокови за проверка и сервисирање на 
обезбедените материјални ресурси; и  

- временски рокови за склучување на потребни до-
говори. 

Член 10 
Со подготвувањето на активностите за спроведување 

на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и 
опасни материи од страна на задолжените  задолжените 
субјекти се обезбедуваат потребните средства за успеш-
но и ефикасно спроведување на заштитата и спасување-
то од пожари, експлозии и опасни материи утврдени во 
нормативите и стандардите за заштита и спасување. 

 
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО  
ОД  ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ 

 
Член 11 

При заштита и спасување  од пожари, експлозии и 
опасни материи задолжените субјекти и силите за за-
штита и спасување постапуваат според нормативите и 
стандардите за постапките и начинот на отстранување 
на причините за настанување на пожари, откривање, 
спречување на ширење и гасење на пожари и начините 
и постапките за утврдување на причините за настану-
вање на пожар и давање помош при отстранување на 
последиците предизвикани од пожар. 

 
Член 12 

Спроведувањето на заштитата и спасувањето од по-
жари, експлозии и опасни материи опфаќа активности 
во функција на превенција и оперативни функции. 

 
а) Активности во функција на превенција 

 
Член 13 

Во функција на превенција задолжените субјекти за 
спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, 
експлозии и опасни материи ја воспоставуваат потреб-
ната организација од членот 6 на оваа уредба. 

Во рамките на активностите од став 1 на овој член 
задолжените субјекти ги обезбедуваат пропишаните 
потребни персонални и материјални ресурси за функ-
ционирање на воспоставената организација, спроведу-
ваат едукација, обука и вежби со персоналот на задол-
жените субјекти и силите за заштита и спасување, ги 
одржуваат и сервисираат материјалните средства наме-
нети за заштита и спасување од пожари, експлозии и 
опасни материи, предлагаат имплементирање на мер-
ките за заштита и спасување од пожари, експлозии и 
опасни материи во просторното и урбанистичко плани-
рање и проекти и ги склучуваат потребните договори 
утврдени со прописите за заштита и спасување. 

 
б) Оперативни функции 

 
Член 14 

Од страна на задолжените субјекти, за спроведува-
ње на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и 
опасни материи, во рамките на оперативните функции 
се спроведуваат активности и мерки во случај на непо-
средна опасност, за време на траење на опасноста и во 
отстранување на последиците. 

 
б-1) Активности и мерки во случај на непосредна опасност 

 
Член 15 

Кога надлежниот орган ќе утврди и извести за постое-
ње на можност за настанување на непосредна опасност, 
надлежните и одговорните лица во задолжените субјекти 
ја зголемуваат готовноста за спроведување на заштитата и 
спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи. 

 
б-2) Активности и мерки за време на траење на 

опасноста 
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Член 16 
Во рамките на активностите   и мерките за време на 

траење на опасноста Дирекцијата за заштита и спасува-
ње ги активира надлежните и одговорни лица за спро-
ведување на заштитата и спасувањето од пожари, експ-
лозии и опасни материи кои превземаат организациски, 
стручни, безбедносни и други мерки  за извршување на 
задачите во спроведувањето на заштитата и спасување-
то од пожари, експлозии и опасни материи, согласно 
стандардните оперативни процедури. 

 
Член 17 

Во зависност од природата на горивото и местото 
на настанување на пожарот, за времетраење на опасно-
ста, задолжените субјекти за спроведување на заштита-
та и спасувањето од пожари  ги спроведуваат следните 
активности и мерки: 

- Општините, односно градот Скопје учествуваат во 
спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, 
експлозии и опасни материи со противпожарните еди-
ници во гасење на пожари, спасување на животот на 
граѓаните и заштита на имотот според утврден начин 
за нивно ангажирање; 

- Министерството за внатрешни работи го одржува 
јавниот ред и мир, забранува пристап на неповикани 
лица и го обезбедува местото на настанот; 

- Дирекцијата за заштита и спасување учествува во 
планирањето, координацијата и следењето на спрове-
дувањето на заштитата и спасувањето од пожари, експ-
лозии и опасни материи со тимовите за брз одговор и 
специјализираните единици за  заштита и спасување од 
пожари, експлозии и опасни материи; 

- Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство учествува во гасење на пожар на отворен 
простор; 

- Министерството за здравство учествува во пружа-
ње прва помош, идентификација на загинати и умрени 
и прифат и лекување во здравствените установи и 

- Дирекцијата за радијациона сигурност учествува 
во координација на активностите  при   настанување на 
пожари во објекти во кои се користат или се сместени  
радиоактивни извори.  

 
Член 18 

Во спроведувањето на заштитата и спасувањето од 
пожари,експлозии и опасни материи   силите за зашти-
та и спасување првенствено се употребуваат за спречу-
вање на ширење и гасење на пожар. 

 
б-3) Активности и мерки во отстранување на последиците 

 
Член 19 

Во давањето помош при отстранување на последи-
ците предизвикани од пожар, експлозии и опасни мате-
рии учествуваат службите и силите за заштита и спасу-
вање на задолжените субјекти, како и тимовите за брз 
одговор. 

 
Член 20 

Раководниот персонал во задолжените субјекти и 
командниот персонал на силите за заштита и спасува-
ње врз основа на водената евиденција за спроведување 
на активностите на заштитата и спасувањето од пожа-
ри, експлозии и опасни материи најдоцна четири часа 
по завршувањето на активностите, го анализираат сво-
ето учество во спроведувањето на заштитата и спасува-
њето  од пожари, експлозии и опасни материи. 

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата 
за употребата на службите и силите за заштита и спасу-
вање во случај на непосредна опасност, за време на 
траење на опасноста и во отстранување на последиците 
од страна на раководниот персонал во задолжените 
субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спа-
сување најдоцна два дена по завршувањето на активно-
стите. 

 
IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 21 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за спроведување на за-
штитата од пожари („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 98/2005). 

 
Член 22 

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

 
     Бр.51-3533/1                  Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година           на Владата на Република 
           Скопје                              Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 

1870. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 
67/07 и 156/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.07.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

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

ЗА 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тации за основното образование по општини за 2011 
година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2011 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализаци-
ја, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на 
единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финан-
сирање на пренесените надлежности во основното 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на основните училишта согласно За-
конот за основното образование (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.103/08, 33/2010), и кои ги 
исполниле условите согласно член 46 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 
96/04, 67/07, 156/09) за финансирање со блок дотации. 
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Член 4 
Критериуми за распределба на блок дотации за ос-

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

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

 
Член 5 

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

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

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

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

штина  
Кп - коефициент (пондер) за предметна настава (0.2) 
Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни 

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

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

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се кори-

стат за финансирање на пренесените надлежности во 
основното образование. 

Член 7 
Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по оп-

штини од Буџетот на Република Македонија,  преку Ми-
нистерството за образование и наука, месечно или по ди-
намика во договор со Министерството за финансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари  2011 година. 

 
 
Бр.51-3829/1                     Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1871. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 
67/07, 156/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.07.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д БА 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК  ДОТА-
ЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШ-
ТИНИ И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тации за средно образование по општини и Градот 
Скопје за 2011 година. 

Член 2 
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2011 

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

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

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

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

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

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

(0.1) 
 

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се кори-

стат за финансирање на пренесените надлежности во 
средното образование. 

 
Член 7 

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

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
Бр.51-3830/1                     Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија,  

                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА ОД СТОКОВНИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ БЕЗ НАДОМЕСТ 

      Бр. 51-3052/1                                    Заменик на претседателот  
13 јули 2010 година                         на Владата на Република  
          Скопје                                   Македонија, 
                                            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
      

1872. 
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О Д Л У К А 
ЗА ОТПИС НА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА ОД СТОКОВНИТЕ 

РЕЗЕРВИ КОИ БИЛЕ СКЛАДИРАНИ ВО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРИ, 
ЗДРАВСТВЕНИ ДОМОВИ И ГРАДСКИ АПТЕКИ 

      Бр. 51-3053/1                                      Заменик на претседателот  
13 јули 2010 година                            на Владата на Република  
          Скопје                                     Македонија, 
                                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 
      

1873.
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1874. 
Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-
та за енергетика на Република Македонија му преста-
нува користењето на движна ствар: 

- возило тип Форд Ескорт XR3 16V со број на шаси-
ја WFOBXXGCABNB06487 со година на производство 
1992 година и сила на моторот 96 kW, зафатнина на 
моторот од 1796 cm3 и седишта 4+1. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
без надомест на трајно користење на Министерството 
за внатрешни работи. 

 
Член 3 

Директорот на Агенцијата за енергетика на Репуб-
лика Македонија склучува договор со министерот за 
внатрешни работи, со кој ќе се уредат правата и обвр-
ските за движната ствар од член 1 на оваа одлука која 
се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр.51-3196/1                  Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија,  

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

1875. 
Врз основа на член 11, став 1 точка 3 од Законот за 

јавните 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 13.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ОД РА-
БОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  

ФИНАНСИСКАТА 2009 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност Одлуката за 

употреба на средства остварени од работењето на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија за финансиската 

2009 година, бр.02-8484/14-2  од 10.05.2010 година,  на 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија. 

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

 
Бр.51-3342/1                 Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година           на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија, 
                                     м-р Владимир Пешевски,с.р. 

__________ 
1876. 

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 Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО „БИТОЛСКО ПОЛЕ“ 

– БИТОЛА 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Водостопанство „Би-

толско Поле“ – Битола („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 114/09) во членот 4 воведната речени-
ца се менува и гласи: 

„Одборот на корисници на вода (во натамошниот 
текст: Одбор) на Водостопанство „Битолско Поле“ – 
Битола, се состои од 5 члена и тоа:“ 

Во алинеите 3 и 4 бројот „2“ се заменува со бројот „1“. 
 

Член 2 
Член 5 се менува и гласи: 
„За членови на првиот одбор на Водостопанство 

„Битолско Поле“ – Битола се именуваат: 
1. Бентовски Петар од Битола, 
2. Јосевски Љупчо од Битола, 
3. Танас Цветковски од Битола, 
4. Пеце Аврамовски од Новаци, 
5. Стевче Пивковски од Могила. 
За претседавач на Одборот на корисници на вода на 

Водостопанство „Битолско Поле“ – Битола се именува 
Бентовски Петар. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 51-3646/1                Заменик на претседателот 

22 јуни 2010 година                 на Владата на Република 
         Скопје                                 Македонија, 
                                    Абдилаќим Адеми, с.р. 
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1877. 
Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ИНСТИТУТОТ  
ЗА ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ 
 

Член 1 
Со ова одлука на досегашниот корисник Служба за 

општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на  движна 
ствар  моторно возило марка Ауди 80.1.8 С , регистар-
ски број СК-411-ПД, број на шасија ЊАУЗЗЗ8АЗ-
ЛА273397, број на мотор - ЈН 389089, година на произ-
водство 1990, боја црна, сила во КЊ 66, волумен во 
см3-1781. 

                                                 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
времено користење за период од една година без надо-
мест, на Институтот за духовно наследство на Албан-
ците. 

                                                
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со директорот на Институтот за духовно нас-
ледство на Албанците, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

                                                 
Член 4 

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

 
Бр.51-3707/1                     Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1878. 

Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија” 
бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 20.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ  

НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие 
за управување и заштита на повеќенаменското подрач-
је „ЈАСЕН“-Скопје („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.86/08), во член 2 зборот „две“ се заме-
нува со зборот „четири“.  

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

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

 
Бр.51-3720/1                  Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија,  

                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

1879. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ број 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ  НА  ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  НА  ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за образование и наука, му престанува кори-
стењето на движните ствари, со следните карактери-
стики: 

Вид: Патничко моторно возило; 
Марка: VW Caravella; 
Број на шасија:WV2ZZZ70ZPH025309; 
Година на производство: 1996; 
КW: 55 
Cm3: 2370 
 
Вид: Патничко моторно возило; 
Марка: VW Caravella; 
Број на шасија:WV2ZZZ70ZVH131116; 
Година на производство: 1997; 
КW: 57 
Cm3: 2371 
 

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

на трајно користење без надомест на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ Битола. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охрид-
ски“ Битола,  со кој се уредуваат 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.51-3726/1                  Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија,  

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1880. 
Врз основа на  член 8 став 1 алинеја 6  од Законот 

за катастар на недвижностите („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 40/08), и член 36 став 3 од За-
конот 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 Македонија, на седницата одржана на 
13.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ  ЗА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење на Република Македонија се утвр-
дуваат работите на ажурирање на геодетските подлоги 
за изработка на урбанистичка планска документација 
околу изворите на геотермални води во Република Ма-
кедонија.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 51-3732/1                 Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија,  

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

1881. 
Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/08 и 67/2010), Владата на Република Меке-
донија на седницата, одржана на 13.07.2010 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБО-
ЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА ВЕ-
ШТАЧКОТО ЕЗЕРО – АКУМУЛАЦИЈА МАНТОВО 

 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја за стопански риболов на рибите од риболовната зона 
на вештачкото езеро – акумулација Мантово. 

Рибите од риболовната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Мантово се даваат на концесија за период  
од шест години. 

2. Право на поединeчно учество на конкурсот имаат 
домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
имаат вработено најмалку едно лице со високо об-

разование од областа на природните науки (рибарство) 
или склучен договор за соработка со научна или обра-
зовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

3. Висината на надоместокот за концесија на рибо-
ловната зона на вештачкото езеро – акумулација Ман-
тово за изведување на стопанскиот риболов за шест го-
дини изнесува минимум 888.000,00 (осумстотини 
осумдесет и осум илјади) денари или 148.000,00 (сто 
шетириесет и осум илјади) денари на годишно ниво. 

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни ра-
ти од кои првата рата се плаќа со потпишување на до-
говорот. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- висина на понуден надомест за концесија    70 бодови 
- седиште на правно лице           10 бодови 
- број на вработени             10 бодови 
- предлог план за инвестиции         10 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
5. Заинтересираните правни лица кон понудата на 

овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на овој конкурс, 
предлог  план за вршење стопански риболов изработен 
во согласност со риболовната основа за вештачкото 
езеро – акумулација Мантово и предлог план за инве-
стиции. 

6. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво. 

7. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

8. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

9. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на негово-
то објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

10. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
едно правно лице. 

11. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

12. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-3788/1                  Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија,  

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

1882. 
Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 07/08 и 67/10), Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 13 јули 2010 година,  до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБО-
ЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ  

ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја на рибите од  риболовното подрачје Дојранско Езе-
ро. 

Рибите од риболовното подрачје Дојранско Езеро 
се даваат на концесија за период  од шест години. 

2. Право на поединeчно учество на конкурсот имаат 
домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

3. Висината на надоместокот за концесија на рибо-
ловното подрачје Дојранско Езеро за изведување на 
стопанскиот риболов за шест години изнесува мини-
мум 7.980.000,00 (седум милиони деветстотини и осум-
десет илјади) денари или 1.333.000,00 (еден милион 
триста триесет и три илјади) денари на годишно ниво. 

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни ра-
ти од кои првата рата се плаќа со потпишување на до-
говорот. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

- висина на понуден надомест за концесија  70 бодови 
- седиште на правно лице         10 бодови 
- број на вработени            10 бодови 
- предлог план за инвестиции         10 бодови. 
  
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
5. Заинтересираните правни лица кон понудата на 

овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на овој конкурс, 
предлог  план за вршење стопански риболов изработен 
во согласност со риболовната основа за Дојранското 
Езеро и предлог план за инвестиции. 

6. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво. 

7. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

8. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

9. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на негово-
то објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

10. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
едно правно лице. 

11. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

12. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-3794/1                  Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија,  

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

1883. 
Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 07/08 и 67/10), Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 13 јули 2010 година,  до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБО-
ЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ  

ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

на рибите од  риболовното подрачје Преспанско Езеро. 
Рибите од риболовното подрачје Преспанско Езеро 

се даваат на концесија за период  од шест години. 
2. Право на поединeчно учество на конкурсот имаат 

домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

3. Висината на надоместокот за концесија на рибо-
ловното подрачје Преспанско Езеро за изведување на 
стопанскиот риболов за шест години изнесува мини-
мум 10.752.000,00 (десет милиони седумстотини педе-
сет и две илјади) денари или 1.792.000,00 (еден милион 
седумстотини деведесет и две илјади) денари на го-
дишно ниво. 

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни ра-
ти од кои првата рата се плаќа со потпишување на до-
говорот. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- висина на понуден надомест за концесија  70 бодови 
- седиште на правно лице          10 бодови 
- број на вработени           10 бодови 
- предлог план за инвестиции        10 бодови. 
  
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
5. Заинтересираните правни лица кон понудата на 

овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на овој конкурс, 
предлог  план за вршење стопански риболов изработен 
во согласност со риболовната основа за Преспанското 
Езеро и предлог план за инвестиции. 
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6. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво. 

7. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

8. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

9. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на негово-
то објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

10. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
едно правно лице. 

11. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

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

 
Бр.51-3796/1                  Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија,  

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

1884. 
Врз основа на член 20, став 1 и 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 20.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ГРАДСКАТА 
БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Нацио-
налната установа Центар за култура „Марко Цепен-
ков“-Прилеп, му престанува користењето на недвижна-
та ствар и тоа во: 

 
Зграда 1 
влез 1, сутерен, просторија 1 и 2 со вкупна вна-

трешна површина од 38 м2, 
влез 4, приземје, површина под ходник и скали со 

вкупна внатрешна површина од 27 м2, 
влез 4, кат 1 со вкупна внатрешна површина од 672 

м2,  
влез 4 мезанин или меѓукат со вкупна внатрешна 

површина од 53 м2,  
влез 4 поткровје со вкупна внатрешна површина од 

189 м2 и 

Зграда 2 
влез 1 приземје гаража со вкупна внатрешна повр-

шина од 21 м2, евидентирана во Имотниот лист бр. 
34711, лоцирана на катастарска парцела бр.13601/1, за 
Катастарска општина Прилеп во зграда 1 и во зграда 2, 
сопственост на Република Македонија.  

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење, без надоместок, на Градската биб-
лиотека „Борка Талески“ – Прилеп, за реализација на 
културни цели. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната 
установа Центар за култура „Марко Цепенков“ – При-
леп и Градската библиотека „Борка Талески“ - Прилеп, 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.51-3811/1                      Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1885. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ОД СТОКОВ-
НИТЕ РЕЗЕРВИ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ 

УСТАНОВИ БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапуваат 1.260 скатули 

FENTANYL amp. 5x2 ml. од стоковните резерви на јав-
ни здравствени установи, без надомест. 

 
Член 2 

Количините и јавните здравствени установи на кои 
им се отстапува FENTANYL amp. 5x2 ml. се дадени во 
Преглед кој е составен дел на оваа одлука. 

 
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.51-3853/1                Заменик на претседателот  

13 јули 2010 година          на Владата на Република 
    Скопје                               Македонија, 
                              м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1886. 
Врз основа на член 23 став 1 алинеја 5 и став 2 од 

Законот за државното правобранителство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на             
13 јули 2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВ-
НОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО 

 
1. На Бари Шабани му се утврдува престанок на 

функцијата државен правобранител во Државното пра-
вобранителство на Република Македонија за подрачје-
то на Тетово, поради неговиот избор на друга функци-
ја. 

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

 
     Бр. 22 – 3472/2                Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година             на Владата на Република 

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

__________ 
1887. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13 јули 
2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА КПУ КАЗНЕНО- ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗО-
ВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 
 
1. За заменик на директорот на КПУ Казнено -по-

правен дом Идризово со Отворено одделение во Велес 
се именува Беким Реџепи. 

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

 
Бр. 22-4080/1                  Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година             на Владата на Република 
   Скопје                                  Македонија,  

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

1888. 
Врз основа на 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, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 13 
јули 2010 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СПЕЦИЈА-
ЛЕН ПРЕТСТАВНИК НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА 

ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ 
 
1. Дејан Ѓоршоски се разрешува од должноста спе-

цијален претставник на Владата на Република Македо-
нија за прашања од областа на европските интеграции, 
на негово барање, заклучно со 31 јули 2010 година. 

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

 
      Бр. 22-4116/1                   Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година              на Владата на Република 
        Скопје                                      Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1889. 

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на           
13 јули 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕР-

ВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. Елизабета Чингаровска се разрешува од должно-

ста директор на Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати. 

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

 
Бр. 22–4125/1                  Заменик на претседателот 

 13 јули 2010 година             на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1890. 

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на            
13 јули 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈА-
ТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. За вршител на должноста директор на Дирекција-

та за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати се именува Добринка Кулаковска. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ 

 
     Бр. 22–4126/1                 Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година         на Владата на Република 

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

__________ 
1891. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за државен 
пазарен инспекторат („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/2007 и 81/2007), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. Виктор Дерменџиев се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Државниот пазарен 
инспекторат, орган во состав на Министерството за 
економија. 

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

 
     Бр. 22–4127/1               Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година          на Владата на Република 

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

__________ 
1892. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за државен 
пазарен инспекторат („Службен весник на Република 
Македонија бр.24/2007 и 81/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2010 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За директор на Државниот пазарен инспекторат, 

орган во состав на Министерството за економија, се 
именува Елизабета Чингаровска. 

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

 
      Бр. 22–4128/1              Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година           на Владата на Република 

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

__________ 
1893. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН  НАДОМЕСТОК ЗА 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  ЗА УЧЕБНАТА 

2010/2011 ГОДИНА 
 

I. Појдовна основа 
 
Програмата за условен паричен надоместок за сред-

но образование има за цел подобрување на пристапот и 
квалитетот на образованието за ученици во средно 
образование од домаќинства кои се корисници на пра-
во на социјална парична помош. 

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни па-
рични надоместоци за учениците, кое право е условено 
со запишување и посетување на средното образование 
и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во 
средно образование од домаќинства корисници на пра-
вото на социјална парична помош, како и реализација-
та на задолжително средно образование во Република 
Македонија.  

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година 
септември 2010 / јуни 2011 година.  

 
II. Корисници 

 
Корисници на оваа програма се ученици од дома-

ќинства кои се корисници на право на социјална парич-
на помош и од домаќинства на кои поради работно ан-
гажирање за извршување на јавни работи времено им 
мирува правото на социјална парична помош (во пона-
тамошниот текст: корисник). 

Корисникот остварува условен паричен надоместок 
за средно образование доколку: 

- не остварува право на детски додаток, согласно 
Законот за заштита на децата; 

- е запишан во средно училиште и 
- е на средношколска возраст, согласно Законот за 

средно образование. 
Корисникот користи условен паричен  надоместок 

за средно образование под следните услови: 
- се додека е  редовен ученик и 
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на 

часови предвидени со училишниот распоред и програ-
ма. 

Условениот паричен  надоместок за средно образо-
вание престанува во следните случаи: 

- корисникот матурирал од средно училиште или 
повеќе  не е на средношколска возраст; 

- корисникот го прекинал посетувањето на средно 
училиште; 

- доколку надоместокот е остварен врз основа на 
невистинити или нецелосни податоци; 

- корисникот остварил право на детски додаток и 
- родителотот/старателот или носителот на правото 

на социјална парична помош поднесе барање за преста-
нок на условениот паричен  надоместок за средно обра-
зование. 

Родителот/старателот има обврска да извести за се-
која промена која се однесува на: 

- промена за статусот на член на домаќинството за 
корисникот; 
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- промена на училиште (корисникот го променил 
или го напуштил училиштето); 

- промена на носителот за исплата и 
- промена на домашната адреса. 
 

III. Мерки 
 
Годишниот износ на условениот паричен  надоме-

сток за средно образование во учебната 2010/2011 го-
дина по корисник изнесува 12.000 МКД.   

Надоместокот ќе се исплаќа за корисниците на дво-
месечна основа. За да се оцени најдобриот модел за 
поттикнување на корисниците за исполнување на усло-
вите за користењето на  условен паричен надоместок за 
средно образование, оваа програма ќе се имплементира 
преку четири различни модалитети на исплата – два 
поврзани со периодот на исплата и мотивацијата за за-
вршување на училишна година (еднакви исплати на на-
доместокот во секое тримесечје или пониски исплати 
на почетокот на училишната година, а повисоки на 
крајот) и два поврзани со примателот на надоместокот 
(родител/старател или носител на правото на социјална 
парична помош).  

 
Модалитети на исплата 
- Квартален начин на плаќање со нееднакви износи 
- 1-ва исплата  (декември)     2.000 МКД  
- 2-ра исплата  (февруари)     2.000 МКД  
- 3-та исплата  (мај)                2.000 МКД  
- 4-та исплата  (јули)              6.000 МКД 
 
- Квартален начин на плаќање со еднакви износи 
- 1-ва исплата  (декември)     3.000 МКД 
- 2-ра исплата  (февруари)     3.000 МКД 
- 3-та исплата  (мај)                3.000 МКД 
- 4-та исплата  (јули)              3.000 МКД 
 
Модалитети за примателот на надоместокот 
- исплата на носител на право на социјална парична 

помош 
- исплата на мајката/старателот 
 
Со примена на статистички методи на избор, беа 

одредени општините во кои ќе се применуваат различ-
ните модели на исплата и приматели на надоместокот и 
тоа:  

 

Модалитети Плаќање со 
еднакви износи 

Плаќање со не-
еднакви износи 

Исплата на мај-
ката/старателот Арачиново  Битола 
 Брвеница  Вевчани 
 Бутел  Гостивар 
 Велес  Дебар 
 Виница  Дојран 
 Врапчиште  Ѓорче Петров 
 Гази Баба  Зајас 
 Градско  Кратово 
 Демир Капија  Крушево 
 Илинден  Липково 
 Конче  Маврово -Ростуша

 Крива Паланка  Неготино 
 Осломеј  Новаци 
 Пехчево  Пласница 
 Прилеп  Пробиштип 
 Росоман  Радовиш 
 Чаир  Ресен 
 Чашка  Сопиште 
 Чешиново –  

Облешево  Старо Нагоричане 
 Чучер Сандево  Струга 
 Штип Центар - Скопје 
Исплата на но-
сителот на пра-
вото на социјал-
на парична по-
мош Богданци  Аеродром 
 Валандово Берово 
 Дебарца  Боговиње 
 Делчево  Босилово 
 Долнени  Василево  
 Другово  Вранешница 
 Зелениково Гевгелија 
 Зрновци  Демир Хисар 
 Јегуновце  Желино 
 Кавадарци  Карбинци 
 Кисела Вода  Карпош 
 Кочани  Кичево 
 Могила  Кривогаштани 
 Охрид  Куманово 
 Петровец  Лозово 
 Сарај Македонска  

Каменица 
 Свети Николе  Македонски 

Брод 
 Студеничани  Ново Село 
 Теарце  Ранковце 
 Тетово  Струмица 
 Центар Жупа Шуто Оризари 

 
Поднесување на барање 

 
Корисниците на социјална парична помош треба за 

поднесат барање за остварување на условен паричен  
надоместок за средно образование  до 30 септември 
2010 година. За корисниците на кои ќе им се одобри 
условен паричен  надоместок, ќе се смета дека се вклу-
чени  во оваа програма од 1 септември 2010 година. 
Исплатата на паричниот  надоместок ќе се врши се до-
дека е исполнет условот за присуство на наставата  од 
85%, од редовните наставни часа.  

 
IV. Носители 

 
Оваа програма ќе се спроведе од Министерство за 

труд и социјална политика, центрите за социјална ра-
бота, Министерство за образование и наука, средните 
училишта и Министерството за финансии, согласно со 
Прирачник за администрирање на Програма за условен 
паричен надоместок за средно образование,  донесен 
од Министерството за труд и социјална политика. 
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V. Извори на средства 
 
Средствата за условени парични надоместоци за 

средно образование се обезбедени преку Договор за за-
ем со  Меѓународната Банка за обнова и развој - Свет-
ска банка за Проектот за условени парични надоместо-
ци   во износ од 19.300.000,00 Евра  во денарска против 
вредност. 

Се проценува дека со Програмата за условен пари-
чен  надоместок за средно образование ќе бидат опфа-
тени 18.800 ученици  од домаќинствата кои се корис-
ници на социјална парична помош. Годишниот износ 
на надоместокот за условениот паричен  надоместок за 
средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги 
исполни условите  изнесува 12.000,00 МКД.  

Годишните средства за реализирање на оваа про-
грама се 225.600.000,00 денари. 

Исплатата на средствата  за Програмата за условен 
паричен надоместок за средно образование ќе се врши 
преку процесот кој се користи за исплата на постојните 
социјални  парични надоместоци. 

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

 
Бр.51-3758/1                  Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                 Македонија,  

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

1894. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.07.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-4231/1ОД 29.11.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ “ФЛАМИНГО” ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО  
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-4231/1 од 29.11.2005 

година, 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 “16” се заменува со бројот “14”. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-3284/1                     Заменик на претседателот 
20 јули 2010 година                на Владата на Република 
          Скопје                                     Македонија, 
                                                д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1895. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.07.2010 година, одобри 

ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  
ПОД БРОЈ 19-267/1ОД 20.01.2008 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ” ДОО СКОП-
ЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-267/1 од 20.01.2008 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам угостителство 
и услуги “Фламинго” ДОО Скопје, за постојано прире-
дување 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. 51-3672/1                       Заменик на претседателот 
20 јули 2010 година                 на Владата на Република 
         Скопје                                        Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1896. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.07.2010 година одобри 

 
И З М Е Н У В А Њ Е  НА  Л И Ц Е Н Ц А 

ПОД БРОЈ 19-157/1 ОД 26.01.2006 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ  МАСТЕРБЕТ ДОО СКОПЈЕ 
ЗА  ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА  ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-157/1 од 26.01.2006 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителс-
тво и услуги “Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во автомат 
клуб, во точката 3 бројот “20“ се заменува со бројот 
“27“,  а зборот “еден“ се заменува со бројот “2“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр.51-3903/1                     Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година                на Владата на Република   
     Скопје                                    Македонија, 

                 д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

1897. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.07.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-1286/1 ОД 4.03.2008 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОП-
ЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-1286/1 од 4.03.2008 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги “Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во 
точката 3  бројот “19“ се заменува со бројот “21“. 
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2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр.51-3904/1                   Заменик на претседателот  

20 јули 2010 година              на Владата на Република 
    Скопје                                    Македонија, 
                                   д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1898. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.07.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-493/1 ОД 9.02.2006 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ“ ДОО 
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под број 19-493/1 од 9.02.2006 годи-

на, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и 
услуги “Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано приреду-
вање на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точ-
ката 3  бројот “24“ се заменува со бројот “20“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр.51-3905/1                     Заменик на претседателот  

20 јули 2010 година                на Владата на Република 
    Скопје                                     Македонија, 
                                     д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1899. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 20.07.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-4632/1 ОД 23.09.2008 ГОДИНА, ИЗ-
ДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГО-
СТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО 
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-4632/1 од 23.09.2008 

година, издадена на Друштвото за туризам, угостителс-
тво и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, во точката 2 
зборовите ул. „Вељко Влаховиќ“ бр.7 во Скопје се за-
менуваат со зборовите ул. „Кузман Јосифовски Питу“ 
бр.15 (ТЦ Скопјанка) во Скопје“.  

2. Во точката 3 бројот „25“ се заменува со бројот „20“. 
3. Ова изменување на Лиценца се објавува во 

„Службен весник на Република Македонија”. 
 

    Бр. 51-3906/1                       Заменик на претседателот 
20 јули 2010 година                на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

1900. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.07.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-3246/1 ОД 9.09.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОП-
ЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО  АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-3246/1 од 9.09.2005 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги “Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во 
точката 3  бројот “31“ се заменува со бројот “28“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр.51-3907/1                    Заменик на претседателот  

20 јули 2010 година               на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                     д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
1901. 

Врз основа на член 89 став 6 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.79/09) министерот за труд и социјална политика 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ПРО-
СТОР, ОПРЕМА, СТРУЧНИ КАДРИ И СРЕДСТВА 
ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА УСТАНОВАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗА-
ШТИТА ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА-ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА 

СО ЛУЃЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат нормативите и 

стандардите за простор, опрема, стручни кадри и 
средства потребни за основање и започнување со рабо-
та на установата за социјална заштита, Центар за лица-
жртви на трговија со луѓе (во натамошниот текст: Цен-
тар). 

 
A. ПРОСТОР И ОПРЕМА 

 
Локација 

 
Член 2 

За основање на Центарот треба да се обезбеди соод-
ветен станбен  простор, куќа или дел од куќа во сопс-
твеност на основачот или изнајмен од основачот. 
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Член 3 
Центарот треба да е сместен во населено место или 

во близина на населено место, со развиени сообраќајни 
врски и друга инфраструктура. 

  
Член 4 

Центарот треба да е приклучен на постоечката ин-
фраструктура во населеното место, со што ќе се обез-
бедат неопходните хигиенско-технички услови. 

Влезот во Центарот треба да биде пристапен со по-
себно обезбедена доволно широка влезна врата. 

На влезот треба да има поставено рампа за движење 
со инвалидска количка. 

Во Центарот треба да се постават јасни знаци, кои 
ги означуваат итните излези во случај на пожар или 
друга вонредна состојба. 

  
Член 5 

Центарот е составен од следните простории: заед-
нички простории (дневна просторија, трпезарија, кујна 
и три спални соби), санитарно - хигиенски простории, 
административни простории. 

 
Заеднички простории 

 
Член 6 

Просторијата за дневен престој треба да претставу-
ва една просторија во која треба да се обезбеди најмал-
ку 2м² по корисник. 

Просторијата за дневен престој треба да е оспособе-
на за реализирање на програми за психосоцијална реха-
билитација, работна терапија, социјална адаптација и 
оспособување за самостоен живот и интегрирање во 
социјалната средина. 

Трпезаријата може да биде во состав на дневната 
просторија, во непосредна близина на кујната, која тре-
ба да обезбедува по 2м² по корисник, опремена со тр-
пезариска маса со шест столови. 

Кујната може да биде дистрибутивна или корисни-
ците самостојно да приготвуваат храна,  димензиони-
рана најмалку со 4 м². 

Сопствената кујна во зависност од бројот на корис-
ниците треба да биде соодветно опремена со: 

- електричен шпорет 1/4         1 
 - мијалник          1 
- бојлер        1 
- фрижидер       1 
- неутрална маса      1 
- висечки плакари     1 
Во кујната треба да има и  ситна опрема (плехови, 

тенџериња, чинии, лажици, виљушки, чаши, ножеви и 
друго), во количина во зависност од бројот на корисни-
ците. 

Опремата во кујната треба да биде изработена од 
цврст и отпорен материјал, кој не е подложен на коро-
зија. 

Приборот за јадење треба да биде отпорен на меха-
нички, хемиски и термички оштетувања,  да биде од 
ростфрај и лесен за одржување.      

Во спалните соби треба да бидат сместени најмногу 
три кревети и да има гардеробери. 

 Спалната соба на децата треба да бидат одвоена од 
спалната соба на возрасните.     

 
Санитарно-хигиенски простории 

 
Член 7 

Во санитарните простории подовите и ѕидовите во 
висина од 2м  треба да бидат обложени со керамички 
плочки и да имаат: 

- санитарен  јазол со мијалник, ВЦ шолја и када 
- одвоен санитарен јазол за вработените во Цента-

рот со мијалник и ВЦ шолја 
- посебна просторија – остава во која се наоѓа ма-

шина за перење алишта од пет килограми и сушална. 
 

Административни простории 
 

Член 8 
Во Центарот треба да има простор за стручниот ка-

дар, сеф за  службената документација, телефон, комп-
јутер и печатар. 

 
Б. СТРУЧНИ КАДРИ 

 
Член 9 

Во Центарот во зависност од бројот на корисници-
те, треба да има соодветен број на стручен кадар и тоа: 
социјален работник, педагог, психолог или од друга 
професија согласно со Законот за социјална заштита со 
завршена обука за работа со жртви на трговија со луѓе. 

Бројот на стручниот кадар за остварување на дејно-
ста во Центарот се утврдува врз основа на возраста и 
бројот на корисниците и тоа на секои четири корисни-
ци треба да се обезбеди еден стручен работник. 

Во Центарот во текот на 24 часа треба да  биде при-
сутно најмалку едно стручно лице.    

   
В. СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ 

СО РАБОТА 
 

Член 10 
Средствата потребни за основање и започнување со 

работа на Центарот ги обезбедува основачот. 
 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од  де-

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

 
Бр. 17-5075/1 

14 јули 2010 година                         Министер, 
          Скопје                                  Џељаљ Бајрами, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
1902. 

Врз основа на член 22 став 3 од Законот за работно-
то време, задолжителните одмори на мобилните работ-
ници и возачите во патниот сообраќај и уредите за за-
пишување во патниот сообраќај („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 161/09), министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРА-
ЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЛИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 
ОВЛАСТУВАЊЕТО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ, ПРОВЕР-
КА, КОНТРОЛА И ПОПРАВКА НА ТАХОГРАФИ, 
КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПРО-
СТОРОТ И ОПРЕМАТА  НА РАБОТИЛНИЦАТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-
њето за издавање или продолжување на овластувањето 
за инсталирање, проверка, контрола и поправка на та-
хографи, како и потребната документација, просторот 
и опремата на работилницата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 18/10), во членот 3 став 1 
алинеја 1 се менува и гласи:  

- „оригинал или копија заверена на нотар од теков-
на состојба од Централен Регистар на Република Маке-
донија и информација за структура на приходи по деј-
ности (СПД образец), не постари од 60 дена“. 

Алинејата 4 се менува и гласи: 
- „потврда за платени придонеси од ПИОМ и спи-

сок на вработени по обврзник од ПИОМ  и образец 
М1/М2 за најмалку три вработени техничка лица“. 

По алинеа 12 се додаваат нови алинеи 13, 14, 15 и 
16 кои гласат: 

- План/нацрт на просторот во кој се вршат работите 
од овластувањето во размер 1:100; 

- Технички спецификации од канцелариската опре-
ма, комуникациските врски и начинот на обезбедување 
на објектот со прилог на докази; 

- Изјава дека нема правни или други пречки кои на 
подносителот на барањето би му го оневозможиле ко-
ристењето на опремата за период на важење на овла-
стувањето дадена од раководителот на работилницата; 

- Изјава дека пристапот е опремен со сообраќајна 
сигнализација во соогласност со сообраќаен проект;“. 

 
Член 2 

Во членот 4, втората реченица се брише. 
Ставот 3 се менува и гласи: 
„На просториите на работилницата треба да има 

истакнато огласна табла за информации ( овластување, 
број на жиг-пломба, акредитација, договор со произво-
дител на тахографи или независен производител на ка-
либрациона опрема, работно време, ценовник на услу-
гите).“ 

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Пристапот треба да биде препознатлив и означен 

со знаци за известување на кои се наоѓаат податоци за 
правното лице подносител на барањето со натпис „ра-
ботилница за тахографи“ и/или „работилница за диги-
тални тахографи“ во согласност со овластувањето.“ 

Член 3 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Работилницата треба да располага со следната 

опрема: 
- уред за симулација на брзина и изминат пат, 
- простор од најмалку 40 метри должина кој се ко-

ристи како мерна патека (со уред за автоматски старт и 
стоп на мерењето) или просторија со должина од влез 
до излез минимум 20м, со должина на канал од мини-
мум 15м, опремена со мерни валци исклучиво за упо-
треба за возила со една погонска осовина поврзани со 
соодветно софтверско решение, 

- уред за мерење на дозволеното отстапување на ча-
совникот, 

- мобилен тест компјутер за инспекција на тахогра-
фот согласно препораките на производителот, 

- стабилен уред за калибрација на аналогни и диги-
тални тахографи кое има софтверски пакет за ЕЦ про-
токол за мерење со можност за мерење, калибрирање и 
печатење на калибрациониот протокол и калибрацио-
ната налепница која се лепи на внатрешната страна на 
возачката врата, 

- манометар за мерење на притисок во пневматици, 
- материјализирано мерило за должина-мерна трака 

од најмалку 20 метри, 
- материјализирано мерило за должина на ефектив-

ниот обем на пневматикот.“ 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 01-10434/1 
21 јули 2010 година                         Министер,                                         

     Скопје                  Миле Јанакиески, с.р. 
____________ 

 
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1903. 

Судскиот совет на Република Македонија по право-
силно спроведената постапка согласно член 58 од Зако-
нот за Судски совет на Република Македонија, врз ос-
нова на член 41 став 2 од Законот за судовите, го обја-
вува следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува од вршење на судиската функција Со-

ња Чамуровска, судија на Основниот суд Битола, пора-
ди нестручно и несовесно вршење на судиската функ-
ција од член 75 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите.  

 
Бр. 07-1310/1                              Судски совет 

20 јули 2010 година                 на Република Македонија 
    Скопје                                  Претседател, 
                                        Васил Грчев, с.р. 



Стр. 76 - Бр. 100 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 јули 2010 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1904. 

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 катастарската општина Ѓорче Петров 6 - 
Општина Ѓорче Петров. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 18-
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 
КО Ѓорче Петров 6, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-11270/2 
19 јули 2010 година                            Директор, 

   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

 
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1905. 

Советот на Јавните обвинители  на Република Ма-
кедонија врз основа на  член  36 од Законот за Советот 
на Јавните обвинители на Република Македонија 
(„Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува                    
 

О Г Л А С 
ЗА ИЗБОР НА 

 
I 

1. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-
тво Велес. 

2. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-
тво Тетово. 

3. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-
тво  Струмица. 

4. Јавен обвинител во  Основното јавно обвинителс-
тво Гевгелија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
1. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-

тво Велес. 
2. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-

тво Тетово. 
Кандидатите за избор на јавни обвинители освен 

условите предвидени во  чл. 45 од Законот за јавнооб-
винителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) ни Зако-
нот за измени и дополнување на Законот за јавно обви-
нителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е 
како посебен услов  да исполнуваат: 

I. Кандидатите за избор на јавни обвинители во  Ос-
новните јавни обвинителства  Велес, Тетово, Струмица  
и Гевгелија од точка I од огласот, како посебен услов 
потребно е да имаат завршено Академија за обука на 
судии и јавни обвинители.  

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-
новните јавни обвинителства Велес и Тетово од точка 
II од огласот, како посебен услов потребно е да имаат 
работно искуство од најмалку три години со потврдени 
резултати во работата, по положениот правосуден ис-
пит. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање) , треба да достават  и 
доказ за верифицирана изјава за исполнување на усло-
вите за вршење на јавна функција согласно со чл.2,став 
2 и член 3, став 2 од Законот за определување дополни-
телен услов за вршење јавна функција („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 14/08 од 29.01.2008 година) и Законот 
за изменување и дополнување на Законот за опредеде-
лување дополнителен услов за вршење јавна функција 
(„Службен весник на РМ“ бр. 64/09 од 22.05.2009 годи-
на), издаден од надлежната Комисија за верификација 
на факти, согласно наведениот Закон. Потребните до-
кументи да  ги достават до Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија ул. „Вељко Влаховиќ“  
бр. 26 во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен 
весник на РМ“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                            
 
                        Совет на јавните обвинители  

    на Република Македонија  
                          Претседател, 
                                Елена Гошева, с.р. 
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