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1426. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У  К  А  З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН  
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА 
 
I 

Г-дин Јордан Веселинов, се отповикува од должно-
ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Канада, со седиште во Отава. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
ово  указ. ј 

III 
О
 
вој указ влегува во сила веднаш. 

   Указ бр. 9                                 Претседател 
3 ноември 2004 година          на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1427. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У  К  А  З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА  ВОНРЕДЕН  И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА  
I 

Г-дин Сашко Насев, се поставува за вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
Канада, со седиште во Отава. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
ово  указ. ј 

III 
О
 
вој указ влегува во сила веднаш. 

    Указ бр. 10                                Претседател 
3 ноември 2004 година          на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1428. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У  К  А  З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН  
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА  МАКЕДОНИЈА  ВО НАРОДНА  РЕПУБЛИКА  

КИНА 
 
I 

Г-дин Георги Д. Ефремов, се отповикува од долж-
носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Народна Република Кина, со седи-
ште во Пекинг.   

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

ово  указ. ј 
III 

О
 
вој указ влегува во сила веднаш. 

   Указ бр. 11                                 Претседател 
3 ноември 2004 година          на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

1429. 
Врз основа  на член 16 од Законот за стоковни ре-

зерви (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
68/04) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1.11.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА СТОКИ ОД СТОКОВНИ 
РЕЗЕРВИ БЕЗ НАДОМЕСТОК 

 
Член 1 

 Да се отстапат без надоместок 300.032 кг. Алумини-
ум-сулфат од стоковните резерви на јавните водостопан-
ски претпријатија во Република Македонија и тоа: 

- на ЈП Солидарност Виница                     35.200 кг.; 
- на ЈП Водовод Куманово                        35.384 кг.; 
- на ЈКП Единство Свети Николе             54.880 кг.; 
- на ЈКП Дервен Велес                               86.440 кг.; 
- на ЈПКР Услуга Берово                           40.128 кг. и 
- на ЈПКД Комуналец Струмица              48.000 кг. 
 

Член 2 
 Се задолжува Министерството за финансии-Биро 

за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3  
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

       Бр. 23-3875/1                  Заменик на претседателот 
1 ноември 2004 година         на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1430. 
Врз основа на член 14 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.11.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА 

 
1. Основна цел на концесијата е планско одгледува-

ње, размножување, заштита и користење на дивечот во 
ловиштата. Управувањето и финансирањето за реали-
зација на концесијата ќе биде од страна на концесионе-
рот во ловиштата установени со Одлука на Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 49/97 и 19/01), во реон Скопје лови-
ште бр. 2, �Елово� бр. 12, �Зелениково� бр. 13, �Батин-
ци� бр. 14, �Говрлево�, во реон Дебар ловиште бр. 1, 
�Стогово� бр. 2, �Дешат� бр. 3, �Бомово� и реон Струга 
ловиште бр. 4, �Велешта. 

2. При еднакви услови, предност на концесијата 
има правното лице кое во последните три години врше-
ло дејност ловство. 

3. Основните технички параметри и финансиски 
процеси се опишани во Посебните ловностопански ос-
нови (тендерска документација). 

4. Постапката за доделување на концесија ќе се извр-
ши по пат на јавен повик согласно член 13, став 2 од За-
конот за концесии и член 38 и 39 од Законот за ловство. 
Постапката ќе се организира како домашна. 
Постапката ќе се спроведе во рок од 60 дена и тоа: 
- за подигање на тендерската документација 15 дена; 
- за доставување на понудите     45 дена. 
5. Основни критериуми при изборот ќе бидат: 
- да е регистриран за вршење дејност ловство; 
- да има материјално-технички можности за врше-

ње на дејноста ловство; 
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- да понуди програма за развојни можности на ди-
вечот под заштита на ловиштата; 

- да има вработено стручно лице со завршено висо-
ко или средно образование од шумарска струка со по-
ложен испит ловство. 

6. Постапката ќе ја спроведе Комисија за спроведу-
вање на постапка за давање на дивечот на користење 
по пат на концесија формирана од Владата на Републи-
ка Македонија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
Бр. 23-3792/1               Заменик на претседателот 

1 ноември 2004 година          на Владата на Република 
       Скопје                           Македонија,  
           Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1431. 
Врз основа член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03), член 21, став 2 од Законот 
за рибарството (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 62/93) и член 50 од Законот за концесии (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 25/02), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
1.11.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ ОД КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 
НА РИБНИОТ ФОНД ОД АКУМУЛАЦИЈА 

 
1. На ЈВП �Водостопанство на Македонија� - Скоп-

је, Подружница �Тиквешко Поле� Кавадарци му се од-
зема концесијата на рибниот фонд од акумулацијата 
�Тиквеш� (Тиквешко Езеро) - Кавадарци. 

2. Правото на користење-концесија на рибниот фонд 
од акумулацијата се одзема од концесионерот поради 
следните причини: 

- не ги спроведува мерките предвидени со Петтого-
дишниот план и Годишната програма за унапредување, 
заштита и користење на рибниот фонд, согласно Дого-
ворот; 

- не врши непосредна заштита на рибниот фонд со 
организирање на рибочуварска служба; 

- не врши порибување на риболовното подрачје; 
- не врши плаќање надоместок за стопански рибо-

лов. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
       Бр. 23-3821/1                  Заменик на претседателот 
1 ноември 2004 година         на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1432. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 20/97 и 70/03) Владата на Република Ма-
кедонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на 
седницата одржана на 1.11.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ  
ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН 

РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ  
1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-

дифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници 
од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал бр. 23-2837/1 од 22.12.1997 година (�Службен 

весник на Република Македонија� бр. 67/97) од 
29.12.1997 година, во точка 1, став 1 се бришат имињата 
на следните населени места: Ст. Коњарево, Дражево, 
Смолари (Ново Село). 

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

 
  Бр. 23-3624/1                  Заменик на претседателот  

1 ноември 2004 година           на Владата на Република 
            Скопје                                      Македонија, 

                                         Радмила Шекеринска, с.р. 
___________ 

1433. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 20/97 и 70/03) Владата на Република Ма-
кедонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на 
седницата одржана на 1.11.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ  
ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН 

РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ  
1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-

дифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници 
од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал бр. 23-302/1 од 30.03.1998 година (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 16/98) од 2.04.1998 
година, во точка 1, став 1 се брише името на следното 
населено место: с. Будинарци (општина Берово). 

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

 
  Бр. 23-3624/2                 Заменик на претседателот  

1 ноември 2004 година         на Владата на Република 
            Скопје                                   Македонија, 

                                         Радмила Шекеринска, с.р. 
___________ 

1434. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/00, 109/01, 31/01, 4/02, 55/02 и 
42/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.11.2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКА КОЈА ПРИ УВО-
ЗОТ СЕ ОСЛОБОДУВА ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА  

1. Со ова решение се утврдува стока што не се про-
изведува во Република Македонија, а која при увозот 
се ослободува од плаќање на царина, за потребите на 
Државната изборна комисија и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Вредност 

во ЕВРА 
1 2 3 4 

3926 
 
 
 
 

Други производи од пла-
стични маси и произво-
ди од други материјали 
од тар.броеви 3901 до 
3914: 

 

 3926 90 99 90 -----Друго (пластични си-
гурносни ленти) 2.720,00 

3923  Производи за транспорт 
или пакување на сто-
ки, од пластични маси; 
затиначи, поклопки, ка-
паци и други затвора-
чи, од пластични маси: 

 

 3923 90 90 00 --Друго (непробојни пла-
стични пликови за транс-
порт на гласачки мате-
ријал) 3.540,00 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
 
       Бр.23-3969/1                    Заменик на претседателот  
1 ноември 2004 година           на Владата на Република 
           Скопје                                      Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1435. 
Врз основа  на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 3 од 
Одлуката за образување Меѓуресорска државна коми-
сија за борба против недозволеното производство, тр-
говија и злоупотреба на дрога (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 50/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25 октом-
ври 2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА МЕЃУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
ЗА БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНОТО ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ТРГОВИЈА И  ЗЛОУПОТРЕБА  НА  ДРОГА 

 
1. За претседател и членови на Меѓуресорската др-

жавна комисија за борба против недозволеното произ-
водство, трговија и злоупотреба на дрога се именуваат: 
а) за претседател 
- Иван Тулевски, доктор на медицина, 
б) за членови: 
- Емини Исмет, началник на Секторот за НТ со дро-

га при Одделот за криминалистичка полиција во Мини-
стерството за внатрешни работи, за негов заменик - Ви-
доја Ѓорѓески, началник на Одделението во Секторот 
за недозволена трговија со дрога во Министерството за 
внатрешни работи, 

- Боро Бабиќ, помошник директор на Секторот за 
контрола и истраги при Царинската управа - Мини-
стерство за финансии, 

- Роза Перушовска, советник за системски прашања 
и наставна технологија во Бирото за развој во образо-
ванието, 

- Надица Поповиќ, дипл. фармацевт специјалист по 
фармацевтска технологија, 

- прим.д-р Славица Гаидазис-Кнежевиќ, 
- Ристо Чивчиев, директор на Државниот инспекто-

рат за земјоделство, 
- Емилијан Станковиќ, раководител на Сектор за 

нормативно и материјално-финансиски работи во 
Агенцијата за млади и спорт, 

- Љупчо Арсовски, државен советник во Мини-
стерството за надворешни работи,  

- Фросина Тасевска, раководител на Одделение за 
европска интеграција во Секторот за европска интегра-
ција и меѓународно правна соработка во Министерс-
твото за правда, 

- Сузана Пешева, раководител на Одделение за за-
штита и згрижување на социјално исклучените лица во 
Секторот за социјална заштита во Министерството за 
труд и социјална политика. 

2. Со именувањето на претседателот и членовите на 
Комисијата на досегашниот претседател и членовите 
на оваа комисија им престанува мандатот. 

  3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
   Бр. 17-3744/2                    Претседател на Владата 

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
        Скопје                               Хари Костов, с.р. 

1436. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25 октомври 2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Благој Индов се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија, поради заминување на друга должност. 

2. За член  на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија се именува Гоце Попов, 
дипл. правник. 

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

 
   Бр. 17-3774/2                    Претседател на Владата 

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
        Скопје                                Хари Костов, с.р. 

___________ 
1437. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жан на 25 октомври 2004 година, донесе а 

   
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ �МА-
КЕДОНСКИ ШУМИ� - СКОПЈЕ, ОД  РЕДОТ НА 

 ВРАБОТЕНИТЕ  
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со шуми �Македонски шуми�-
Скопје, од редот на вработените се именува Исаку Ир-
фан, дипл. економист, вработен во ЈП �Македонски 
шуми�-Подружница �Шар� - Гостивар. 

 2.  Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
   Бр. 17-3874/2                   Претседател на Владата 

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
        Скопје                              Хари Костов, с.р. 

___________ 
1438. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25 октомври 2004 година, донесе 

   
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП  �МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ� - СКОПЈЕ,  

ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ  
1. За член на Управниот одбор на Јавното претприја-

тие �Македонски железници�-Скопје, од редот на врабо-
тените се именува Коста Чикос, помошник на директо-
рот за општо, правни, кадрови работи и НИП дејност. 
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2.   Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 

   Бр. 17-3876/2                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

        Скопје                               Хари Костов, с.р. 
___________ 

1439. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА  УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР НА  УСО  �ЧЕДЕ 

ФИЛИПОСКИ� - ГОСТИВАР  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

УСО �Чеде Филипоски�-Гостивар се разрешуваат по-
ради истек на времето за кое се именувани: 

- Марјан Лазаревски, 
- Сабетин Черкези. 
2. За членови на Училишниот одбор на УСО �Чеде 

Филипоски�-Гостивар се именуваат:  
- Диме Смилески, приватен стопанственик, 
- Фатби Османи, педагог. 
 3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-2261/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

        Скопје                               Хари Костов, с.р. 
___________ 

1440. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЦСНО �ЗЛАТЕ 

МАЛАКОСКИ� - ГОСТИВАР    
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ЦСНО �Злате Малакоски�-Гостивар се разрешуваат 
поради истек на времето за кое се именувани: 

- Солунка Војновска, 
- Зуди Џелили. 
2. За членови на Училишниот одбор на ЦСНО �Зла-

те Малакоски�-Гостивар се именуваат: 
- Стане Јакимоски, економски техничар, 
- Бешир Јашари, ветеринар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-2262/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

        Скопје                               Хари Костов, с.р. 
___________ 

1441. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ �КРСТЕ 
ПЕТКОВ МИСИРКОВ� - ДЕМИР ХИСАР 

 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ �Крсте Петков Мисирков�-Демир Хисар се разре-
шуваат поради истек на времето за кое се именувани: 

- Соња Талевска, 
- Раде Зинговски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ �Крсте 

Петков Мисирков�-Демир Хисар се именуваат: 
- Веле Стојановски, дипл. професор по одбрана, 
- Ацко Филиповски, дипл. економист. 
3.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-2264/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

        Скопје                               Хари Костов, с.р. 
___________ 

1442. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ �МИТКО 

ПЕНЏУКЛИСКИ� � КРАТОВО  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ �Митко Пенџуклиски� � Кратово се разрешуваат 
поради истек на времето за кое се именувани: 

- Цане Николовски, 
- Димитар Петров. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ �Ми-

тко Пенџуклиски� � Кратово се именуваат: 
- Лазар Досев, приватен стопанственик, 
- Страшко Марковски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-2268/1                 Претседател на Владата      
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                             Хари Костов, с.р. 

__________ 
1443. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ ГИМНАЗИЈА 

�ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  � КУМАНОВО � 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ Гимназија �Гоце Делчев� � Куманово се разрешу-
ваат поради истек на времето за кое се именувани: 

- Миомир Краљевски, 
- Хисни Шаќири. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ Гимна-

зија �Гоце Делчев� � Куманово се именуваат: 
- Свето Смиљковиќ, дипл. правник, 
- Џемал Јашари. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-2270/1                 Претседател на Владата      

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
             Скопје                             Хари Костов, с.р. 

__________ 
1444. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 
УЧИЛИШТЕ  �КИРО БУРНАЗ � � КУМАНОВО 

 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Земјоделското училиште �Киро Бурназ� � Куманово се 
разрешуваат поради истек на времето за кое се имену-
вани: 

- Миле Јакимовски, 
- Емреа Укшани. 
2. За членови на Училишниот одбор на Земјодел-

ското училиште �Киро Бурназ� � Куманово се имену-
ваат: 

- Борко Стојановски, дипл. шумарски инженер, 
- Хатип Демири. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-2271/1                 Претседател на Владата      

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
             Скопје                             Хари Костов, с.р. 

__________ 
1445. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСТУ �НАЦЕ БУЃОНИ� 

КУМАНОВО 
 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
ДСТУ �Наце Буѓони� � Куманово се разрешуваат пора-
ди истек на времето за кое се именувани: 

- Есад Дахри, 
- Весна Колевска. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСТУ �На-

це Буѓони� � Куманово се именуваат: 
- Мирослав Крстевски, дипл. професор по историја, 
- Емурла Укшини. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 17-2272/1                      Претседател на Владата      

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
             Скопје                            Хари Костов, с.р. 

1446. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА  ДСУ �ПЕРО НАКОВ�  

КУМАНОВО  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ �Перо Наков� � Куманово се разрешуваат поради 
истек на времето за кое се именувани: 

- Петар Поп Арсов, 
- Сермет Сулејмани. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ �Перо 

Наков� � Куманово се именуваат: 
- Мирјана Костиќ, професор, 
- Алуша Османи. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-2273/1                Претседател на Владата      
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
               Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1447. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА  ДСУ �СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЈ� �НЕГОТИНО   
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ �Св. Кирил и Методиј � � Неготино се разрешува-
ат поради истек на времето за кое се именувани: 

- Митко Јовановски, 
- Љупчо Соколов. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ �Св. 

Кирил и Методиј� � Неготино се именуваат: 
- Ацо Спасов, дипл. машински инженер, 
- Лазар Најдов, приватен стопанственик. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-2275/1                 Претседател на Владата      
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
             Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1448. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ �НАУМ  НАУМОВСКИ 

БОРЧЕ� � ПРОБИШТИП  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ �Наум Наумовски-Борче� � Пробиштип се разре-
шуваат поради истек на времето за кое се именувани: 
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- Јадранка Насковска, 
- Славчо Станковски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ �Наум 

Наумовски-Борче� � Пробиштип се именуваат: 
- Љупка Давитков, доктор на стоматологија, 
- Добре Карпузов, правник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-2276/1                 Претседател на Владата      

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
             Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1449. 
Врз основа на 88 од Законот за средното образова-

ние (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА  УСО �СВ. КЛИМЕНТ  

ОХРИДСКИ� - ОХРИД  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

УСО �Св. Климент Охридски� - Охрид се разрешуваат 
поради истек на времето за кое се именувани: 

- Слаѓана Калајџиева, 
- Киро Трендафилов. 
2. За членови на Училишниот одбор на УСО �Св. 

Климент Охридски� - Охрид се именуваат: 
- Орхидеја Јованоска, дипл. правник, 
- Веско Симјаноски, дипл. економист. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-2277/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

       Скопје                                 Хари Костов, с.р. 
___________ 

1450. 
Врз основа на 88 од Законот за средното образова-

ние (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЕМУЦ �СВ. НАУМ  

ОХРИДСКИ� - ОХРИД  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ЕМУЦ �Св. Наум Охридски� - Охрид се разрешуваат 
поради истек на времето за кое се именувани: 

- Ристе Трајаноски, 
- Стефан Трпеноски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ЕМУЦ �Св. 

Наум Охридски� - Охрид се именуваат: 
- Сузана Баткоска, дипл. технолог, 
- Гоце Ѓорѓиески, дипл. машински инженер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-2278/1                     Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

       Скопје                                 Хари Костов, с.р. 

1451. 
Врз основа на 88 од Законот за средното образова-

ние (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДУТУ �ВАНЧО 

ПИТОШЕСКИ� - ОХРИД  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДУТУ �Ванчо Питошески� - Охрид се разрешуваат по-
ради истек на времето за кое се именувани: 

- Димитар Смилевски, 
- Раде Толески. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДУТУ �Ван-

чо Питошески� - Охрид се именуваат: 
- Јордан Куциноски, Факултет за туризам, 
- Мустафа Џафер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-2279/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

     Скопје                                   Хари Костов, с.р. 
___________ 

1452. 
Врз основа на 88 од Законот за средното образова-

ние (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУТУ �ЛАЗАР 

ТАНЕВ� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУТУ �Лазар Танев� - Скопје се разрешуваат поради 
истек на времето за кое се именувани: 

- Горан Поповски, 
- Александра Стоилковска. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУТУ 

�Лазар Танев� - Скопје се именуваат: 
- Соња Поповска, 
- Гоце Попов. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-2287/1                      Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

       Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

1453. 
Врз основа на 88 од Законот за средното образова-

ние (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО  
УЧИЛИШТЕ �ПАНЧЕ АРСОВСКИ� - СКОПЈЕ  

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште �Панче Арсовски� - 
Скопје се разрешуваат поради истек на времето за кое 
се именувани: 
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- Олга Најданова, 
- Васко Милосиевски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште �Панче Арсовски� - Скопје се именуваат: 
- Орде Стефков, машински техничар, 
- Златко Христовски, дипл. правник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-2290/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

        Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

1454. 
Врз основа на 88 од Законот за средното образова-

ние (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДАСУ �БОРО 

ПЕТРУШЕВСКИ� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДАСУ �Боро Петрушевски� - Скопје се разрешуваат 
поради истек на времето за кое се именувани: 

- Александар Трпевски, 
- Раиф Хамити. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДАСУ �Бо-

ро Петрушевски� - Скопје се именуваат: 
- Миодраг Станоевиќ, 
- Заим Зимбери. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-2291/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

       Скопје                                 Хари Костов, с.р. 
___________ 

1455. 
Врз основа на 88 од Законот за средното образова-

ние (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДМУ  

�8 СЕПТЕМВРИ� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДМУ �8 Септември� - Скопје се разрешуваат поради 
истек на времето за кое се именувани: 

- Драги Митров, 
- Љупчо Ангеловски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДМУ �8 

Септември� - Скопје се именуваат: 
- Сашко Митревски, дипл. технолог, 
- Шемшедин Џемаили. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-2292/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

       Скопје                                 Хари Костов, с.р. 

1456. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР  НА  ЦРО �СВ. НАУМ 

ОХРИДСКИ� - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Центарот за рехабилитација и образование �Св. Наум 
Охридски� - Скопје се разрешуваат поради истек на 
времето за кое се именувани: 

- д-р Весна Јаневска, 
- Сузана Ристовска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Центарот за 

рехабилитација и образование �Св. Наум Охридски� - 
Скопје се именуваат: 

- Анета Апчева, педагог, 
- Ќемуран Куќи. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-2295/1                    Претседател на Владата      

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
               Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1457. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДУФК �МЕТОДИ  

МИТЕВСКИ БРИЦО� - СКОПЈЕ 
 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
ДУФК �Методи Митевски Брицо� - Скопје се разрешу-
ваат поради истек на времето за кое се именувани: 

- м-р Серјожа Гонтарев, 
- Васко Милосиевски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДУФК �Ме-

тоди Митевски Брицо� - Скопје се именуваат: 
 - Александар Маниќ, приватен стопанственик, 
- Симо Тодоровски, професор во ОУ �Ј.Х. Пестало-

ци� - Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-2296/1                    Претседател на Владата      

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                            Хари Костов, с.р. 
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1458. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДМСУ �ПАНЧЕ  

КАРАЃОЗОВ� - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДМСУ �Панче Караѓозов� - Скопје, се разрешуваат по-
ради истек на времето за кое се именувани: 

- Муса Зука, 
- д-р Димитар Глигоров. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДМСУ 

�Панче Караѓозов� - Скопје се именуваат: 
- Оливер Ивановски, дипл. град. инж., 
- Неџат Фазлиу. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-2297/1                   Претседател на Владата      

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1459. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО �ЃОРЧЕ ПЕТРОВ�  

КРИВА ПАЛАНКА 
 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
УСО �Ѓорче Петров� - Крива Паланка, се разрешуваат 
поради истек на времето за кое се именувани: 

- Душан Ѓорѓиевски, 
- Слободан Митковски. 
2. За членови на Училишниот одбор на УСО �Ѓорче 

Петров� - Крива Паланка се именуваат: 
- Лидија Маџовска, дипл. инженер по биологија, 
- Добри Милковски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 17-3652/2                     Претседател на Владата      

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
             Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1460. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР НА  ДСЕПУ �ВАСИЛ  

АНТЕВСКИ ДРЕН� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСЕПУ �Васил Антевски Дрен� - Скопје, се разрешу-
ваат поради истек на времето за кое се именувани: 

 - Цветко Петрески, 
- Весна Николовска. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСЕПУ 

�Васил Антевски Дрен� - Скопје, се именуваат: 
- Славица Новчевска, кинезиолог, 
- Мирослав Недески. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-3897/1                    Претседател на Владата      
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
             Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1461. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР  НА ДСХТУ �МАРИЈА 

КИРИ СКЛОДОВСКА� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСХТУ �Марија Кири Склодовска� - Скопје, се разре-
шуваат поради истек на времето за кое се именувани: 

- Владо Велковски, 
- Васе Манчев. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСХТУ 

�Марија Кири Склодовска� - Скопје, се именуваат: 
- Лидија Ѓорѓиевска, 
- Благоја Симоновски, дипл. инж. технолог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-3898/1                     Претседател на Владата      

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
             Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1462. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ И ПТТ СООБРАЌАЈ  �ВЛАДО ТАСЕВСКИ�  

СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ за железнички и ПТТ сообраќај �Владо Тасевски� 
- Скопје, се разрешуваат поради истек на времето за 
кое се именувани: 

- Мирослав Котевски, 
- Никола Шетлов. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ за же-

лезнички и ПТТ сообраќај �Владо Тасевски� - Скопје, 
се именуваат: 

- Благоја Јованов, дипл. сообраќаен инженер, 
- Билјана Савовска. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

   Бр. 17-3899/1                    Претседател на Владата      
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1463. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ �БРАЌА МИЛАДИ-

НОВЦИ� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ �Браќа Миладиновци� - Скопје, се разрешуваат 
поради истек на времето за кое се именувани: 

- Божин Алексов, 
- Драги Јовевски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ �Браќа 

Миладиновци� - Скопје, се именуваат: 
- Александар Диље, дипл. инж.агроном, 
- Снежана Костовска, дипл.инж.агроном. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к 

          Бр.17-3900/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                                Хари Костов, с.р. 

__________ 
1464. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУЕБ �АРСЕНИ ЈОВ-

КОВ� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУЕБ �Арсени Јовков� - Скопје, се разрешуваат по-
ради истек на времето за кое се именувани: 

- Душан Ѓорѓиевски, 
- Куртиш Мемети. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУЕБ 

�Арсени Јовков� - Скопје, се именуваат: 
- Милисав Јовановски, 
- Хасан Рамадани. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к 

          Бр.17-3901/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                                Хари Костов, с.р. 

___________ 
1465. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УЦ �ЈОСИФ ЈОСИФОВ-

СКИ� - ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

УЦ �Јосиф Јосифовски� - Гевгелија, се разрешуваат по-
ради истек на времето за кое се именувани: 

- Александар Илин, 
- Никола Стојменов. 
2. За членови на Училишниот одбор на УЦ �Јосиф 

Јосифовски� - Гевгелија, се именуваат: 
- Митко Смилков, машински инж., 
- Ристо Атанасовски, електро инж. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр.17-3902/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                                Хари Костов, с.р. 

__________ 
1466. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ �ОРДЕ ЧОПЕЛА� 

- ПРИЛЕП 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ �Орде Чопела� - Прилеп, се разрешуваат поради 
истек на времето за кое се именувани: 

- Гордан Бошкоски, 
- Бранко Петрески. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ �Орде 

Чопела� - Прилеп, се именуваат: 
- Љупчо Ристески, дипл.физичар, 
- Тони Азманоски, дипл.инж.за заштита при работа. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр.17-3903/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                                Хари Костов, с.р. 

__________ 
1467. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДЕТУ �КУЗМАН ЈОСИ-

ФОВСКИ ПИТУ� - ПРИЛЕП 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДЕТУ �Кузман Јосифовски Питу� - Прилеп, се разре-
шуваат поради истек на времето за кое се именувани: 

- Афродита Мазгалоска, 
- Илко Петкоски. 
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2. За членови на Училишниот одбор на ДЕТУ �Куз-
ман Јосифовски Питу� - Прилеп, се именуваат: 

- Славко Црцароски, 
- Весна Цакоска, дипл.биолог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр.17-3904/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                                Хари Костов, с.р. 

__________ 
1468. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСЕМУ �РИСТЕ РИСТЕ-

СКИ РИЧКО� - ПРИЛЕП 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСЕМУ �Ристе Ристески Ричко� - Прилеп, се разрешу-
ваат поради истек на времето за кое се именувани: 

- Јован Бурнески, 
- Ѕвездан Карески. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСЕМУ 

�Ристе Ристески Ричко� - Прилеп, се именуваат: 
- Марјан Ангелески, 
- Жанета Присаѓанец, дипл.маш.инж. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр.17-3905/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                                Хари Костов, с.р. 

__________ 
1469. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ �ЃОРЧЕ ПЕТРОВ� 

ПРИЛЕП 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ �Ѓорче Петров� - Прилеп, се разрешуваат: 
- Горан Сугарески, 
- Габриела Шукаровска. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ �Ѓорче 

Петров� - Прилеп, се именуваат: 
- Горан Сугарески, дипл.правник, 
- Габриела Шукаровска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр.17-3906/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                                Хари Костов, с.р. 

1470. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО �КОЧО РАЦИН�  

СВЕТИ НИКОЛЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

УСО �Кочо Рацин� - Свети Николе, се разрешуваат: 
- Јордан Ѓорчев, 
- Љубе Костов. 
2. За членови на Училишниот одбор на УСО �Кочо 

Рацин� - Свети Николе, се именуваат: 
- Јордан Ѓорчев, дипл.правник, 
- Љубе Костов, дипл.инж.технолог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к 

          Бр.17-3907/1                    Претседател на Владата 
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                                Хари Костов, с.р. 

__________ 
1471. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ �ЈАНЕ 

САНДАНСКИ�-СТРУМИЦА  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ �Јане Сандански�- Струмица, се разрешуваат пора-
ди истек на времето за кое се именувани: 

- Драги Катранџиев,  
- Герасим Гавранлиев. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ �Јане 

Сандански�-Струмица, се именуваат: 
- Ванчо Бошнаков,  
- Наско Митров. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-3908/1                     Претседател на Владата      
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
             Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1472. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСТТУ �НИКОЛА 

КАРЕВ�-СТРУМИЦА  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСТТУ �Никола Карев�-Струмица, се разрешуваат по-
ради истек на времето за кое се именувани: 
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- Коле Ристов,  
- Панче Ставрев. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСТТУ 

�Никола Карев�-Струмица, се именуваат: 
- Вера Јанкова, наставник,  
- Анче Шопова, педагог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-3909/1                     Претседател на Владата      
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
            Скопје                                Хари Костов, с.р. 

__________ 
1473. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УМЦ �НИКОЛА 

ШТЕЈН�-ТЕТОВО  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

УМЦ �Никола Штејн�-Тетово, се разрешуваат поради 
истек на времето за кое се именувани: 

- м-р Агим Шабани,  
- Љупчо Милошевски. 
2. За членови на Училишниот одбор на УМЦ �Ни-

кола Штејн�-Тетово, се именуваат: 
- Цветко Видоески, дипл. педагог,  
- Харун Исмаили. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-3910/1                     Претседател на Владата      
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1474. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО �КИРИЛ 

ПЕЈЧИНОВИЌ�-ТЕТОВО  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

УСО �Кирил Пејчиновиќ�-Тетово, се разрешуваат пора-
ди истек на времето за кое се именувани: 

- Билал Љутвиу,  
- Ружа Ѓорѓеска. 
2. За членови на Училишниот одбор на УСО �Ки-

рил Пејчиновиќ�-Тетово, се именуваат: 
- Нада Велковска,  
- Асип Хусеини. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-3911/1                     Претседател на Владата      
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
               Скопје                            Хари Костов, с.р. 

1475. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ТУЦ �ЃОЦЕ 

СТОЈЧЕСКИ�-ТЕТОВО  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ТУЦ �Ѓоце Стојчески�-Тетово, се разрешуваат поради 
истек на времето за кое се именувани: 

- Среќко Јовановски,  
- Орхан Ќамили. 
2. За членови на Училишниот одбор на ТУЦ �Ѓоце 

Стојчески�-Тетово, се именуваат: 
- Владо Кироски,  
- Ирфан Идризи. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-3912/1                       Претседател на Владата      

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1476. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСЕУ �8-ми 

СЕПТЕМВРИ�-ТЕТОВО  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСЕУ �8-ми Септември�-Тетово, се разрешуваат поради 
истек на времето за кое се именувани: 

- Петре Антоски,  
- Мумин Кадриу. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСЕУ �8-ми 

Септември�-Тетово, се именуваат: 
- Јоцко Димитриески,  
- Мелаим Хајдини. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-3913/1                    Претседател на Владата      
25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
               Скопје                             Хари Костов, с.р. 

__________ 
1477. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УЦ ЗА ОБРАЗОВА-
НИЕ НА СТРУЧНИ  КАДРИ ЗА СТОПАНСТВОТО  

�МОША ПИЈАДЕ�-ТЕТОВО  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

УЦ за образование на стручни кадри за стопанството 
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�Моша Пијаде�-Тетово, се разрешуваат поради истек на 
времето за кое се именувани: 

- Абедин Имери,  
- Драган Давидовски. 
2. За членови на Училишниот одбор на УЦ за обра-

зование на стручни кадри за стопанството �Моша Пија-
де�-Тетово,  се именуваат: 

- Зоран Серафимовски, наставник,  
- Илаз Халили. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-3914/1                   Претседател на Владата      

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1478. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ ГИМНАЗИЈА  

�СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ�-ШТИП 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ Гимназија �Славчо Стојменски�-Штип, се разре-
шуваат поради истек на времето за кое се именувани: 

- Тони Лазаров,  
- Тони Даскалов. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ Гимна-

зија �Славчо Стојменски�-Штип, се именуваат: 
- Славе Димитров, доктор на медицина,  
- Бошко Попоски, дипл. инж. агроном. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 17-3915/1                       Претседател на Владата      

25 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
             Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1479. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/04), министерот за економија,  донесе 

   
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛО-
ВИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИ И ПРОСТОРИИ  

ВО КОИ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за минимално-техничките услови 

за деловните простори и простории во кои се врши тр-
говија ("Сл. весник на Република Македонија" бр 21/04 
и 54/04) во членот 19, по алинејата 10 се додава нова 
алинеjа која гласи:  

"- на јасен  и читлив начин да го истакне називот на 
секој поединечен нафтен дериват и неговата цена со 
димензии на буквите и цифрите од најмалку 10 см ви-
сина и тоа на осветлена табла со димензии од најмалку 
150 см висина и 100 см ширина, подигната најмалку 
100 см од земја, поставена  на влезот  или на друго вид-
но место  на бензинската станица". 

 
Член 2 

Во член 22 став 1 се менува и гласи: "Увозникот на 
нафтени деривати и трговецот на големо со нафтени 
деривати треба да располага со посебни складови" . 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот  ден  од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 1 декември 
2004 година. 

 
  Бр.15-6552/2          Министер,  

1 ноември 2004 година            Стевчо Јакимовски, с.р. 
       Скопје 

__________ 
1480. 
Врз основа на член 7, став 2, алинеја 8 од Законот 

за државните службеници (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 
103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 
17/2004 и 69/2004), директорот на Агенцијата за држав-
ни службеници, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА ЗА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА  
ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за собира-
ње и обработка на податоците за државните службени-
ци (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
68/2002), во член 3, ставот (4) се менува и гласи: 

�Образецот ДС - 2 содржи: лого на Агенцијата, Ре-
публика Македонија, Агенција за државни службеници, 
грб на Република Македонија, пријава-одјава на држа-
вен службеник, пријава-назив на органот во кој држав-
ниот службеник се пријавува, име, презиме, ЕМБГ, да-
тум на пријавување, звање, сектор, одделение, работно 
место и основ за пријавување, е-маил и телефон, вид на 
решение, податок за вкупен работен стаж до денот на 
пријавувањето, потпис на државниот службеник, место 
за печат и потпис на овластеното лице од органот, одја-
ва-назив на органот од кој државниот службеник се одја-
вува, име, презиме, ЕМБГ, датум на одјавување, причи-
ни за одјавување, потпис на државниот службеник, ме-
сто за печат и потпис на овластеното лице од органот.� 

 
Член 2 

Постојниот образец ДС-2 се заменува со нов обра-
зец ДС-2, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
Бр. 07-3453/1          Агенција за државни службеници 

2 ноември 2004 година                      Директор,  
      Скопје             Татјана Трендафилова Поповска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

32. 
Врз основа на член 12 од Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на Заводот за вра-
ботување на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 57/2004), Стручната 
служба на Агенцијата за вработување на Република Ма-
кедонија го изготви пречистениот текст на Статутот на 
Агенцијата за вработување на Република Македонија. 
Пречистениот текст на Статутот на Агенцијата за 

вработување на Република Македонија ги опфаќа: Ста-
тутот на Заводот за вработување на Република Македо-
нија (�Службен весник на РМ� бр. 10/98), Статутарната 
одлука за дополнување на Статутот на Заводот за вра-
ботување на Република Македонија (�Службен весник 
на РМ� бр. 16/99), Статутарната одлука за изменување 
и дополнување на Статутот на Заводот за вработување 
на Република Македонија (�Службен весник на РМ� 
бр. 45/2001), Статутарната одлука за дополнување на 
Статутот на Заводот за вработување на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на РМ� бр. 34/2002) и Ста-
тутарната одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на Заводот за вработување на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на РМ� бр. 57/2004).  

    Бр. 01-814                             Стручна служба  
18 октомври 2004 година       на Агенцијата за вработување 

       Скопје                        на Република Македонија 
 

С Т А Т У Т 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(Пречистен текст) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој статут, во согласност со Законот за вработу-

вањето и осигурување во случај на невработеност (во 
натамошниот текст: Законот) се уредуваат организација-
та и начинот на работењето на Агенцијата за вработува-
ње на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Агенцијата за вработување), правата, обврските и одго-
ворностите на органите на Агенцијата за вработување; 
претставувањето и застапувањето; начинот на организи-
рањето и вршењето на стручните, организациските, ад-
министративните и други работи, јавноста во работење-
то на Агенцијата за вработување и нејзините органи, по-
стапката за донесување на акти и други прашања од зна-
чење за работењето на Агенцијата за вработување. 

 
Член 2 

Седиштето на Агенцијата за вработување е во 
Скопје. 
Агенцијата за вработување образува единствена ст-

ручна служба со подрачни единици - Центри за врабо-
тување. 

Член 3 
Во односите со трети лица Агенцијата за вработува-

ње ја претставува и застапува директорот на Агенција-
та за вработување. 

 
Член 4 

Агенцијата за вработување ги врши стручните, ор-
ганизациските и административните и други работи 
што се однесуваат на вработувањето и осигурувањето 
во случај на невработеност, а особено:  

- евидентирање на работодавците и нивните потре-
би од работници; 

- примање на понуди за слободни работни места од 
работодавците и идентификување на потребите на ра-
ботодавците; 

- огласување на пријавата за потреба од работник 
во Агенцијата за вработување; 

- совети за примена на законите и другите прописи; 
- евидентирање на невработените лица според нив-

ните квалификации, знаења и искуства; 
- информирање на невработеното лице за услугите 

во Агенцијата за вработување; 
- споредување на потребите на работодавецот со 

квалификацијата, знаењето и искуството на невработе-
ното лице; 

- обезбедување информации на работодавецот и на 
невработените лица за пазарот на трудот; 

- упатување на невработените лица и координирање 
на обуката, преквалификацијата или доквалификација-
та за вработување; 

- советување и помош на работодавците при врабо-
тување на невработените лица со поволни услови; 

- обезбедување посебни услови за вработување на 
невработените инвалидни лица; 

- професионална ориентација на невработените и 
други лица заради избор на занимање или вработување 
по пат на тестирање и разговор; 

- следење на искажаните нереализирани потреби од 
работници кај работодавецот; 

- истражување, следење и анализирање на појавите 
и движењата на пазарот на трудот; 

- обезбедување стручна и географска мобилност на 
работната сила заради усогласување на понудата и по-
барувачката од работна сила во Република Македонија 
и странство; 

- посредување за невработени и други лица кои ба-
раат работа од Република Македонија во странство и 
од странство во Република Македонија; 

- воспоставување и одржување на добри односи и со-
работка на Агенцијата за вработување со работодавците; 

- обезбедување права по основ на добри односи и со-
работка на Агенцијата за вработување со работодавците; 

- обезбедување права по основ на осигурување во 
случај на невработеност; 

- издавање работна книшка на невработените и на 
други лица; и 

- други работи што ги врши согласно Законот и 
Статутот. 
Агенцијата за вработување врши услуги на обука, 

преквалификација или доквалификација пред престано-
кот на работен однос, краткорочни обуки за вработува-
ње на невработени лица, обука на работно место и обука 
за учество на невработените лица во јавни работи, само-
стојно и преку јавни и приватни обезбедувачи на обука. 

 
Член 5 

Дејноста на Агенцијата за вработување е од јавен 
инт рес. е 

Член 6 
Агенцијата за вработување има печат и штембил. 
Печатот на Агенцијата за вработување има форма 

на круг, во кој кружно е испишан текст: �Агенција за 
вработување на Република Македонија�, а во средина-
та водорамно �Скопје�. Во средината на печатот стои и 
грбот на Република Македонија. 
Штембилот на Агенцијата за вработување има фор-

ма на правоаголник во кој е испишан текст: �Агенција 
за вработување на Република Македонија - Скопје� со 
дополнување на број, дата и година. 

 
II. ОРГАНИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И 
НИВНИТЕ ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ 

 
Член 7 

Органи на Агенцијата за вработување се Управен 
одбор и директор. 

 
1. УПРАВЕН ОДБОР 

 
Член 8 

Управниот одбор е орган на управување на Агенци-
јата за вработување. 
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Управниот одбор на Агенцијата за вработување е 
составен од девет члена од редот на стручни лица со 
познавање или искуство од областа на вработувањето, 
од кои пет претставници именува Владата на Републи-
ка Македонија и по два претставника се именуваат од 
организацијата на работодавците и организацијата на 
мнозинскиот синдикат. 
Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 

(четири) години, со право на повторен избор. 
Управниот одбор на Агенцијата за вработување за 

својата работа е одговорен пред Владата на Република 
Ма едонија. к 

Член 9 
Управниот одбор на Агенцијата за вработување од 

своите членови избира претседател и потпретседател 
на Управниот одбор. 
Претседателот и потпретседателот се избираат со 

мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Управниот одбор. 
Управниот одбор работи на седница на која присус-

твува мнозинство од вкупниот број негови членови. 
Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови 

од вкупниот број членови на Управниот одбор, докол-
ку со овој Статут или со Деловникот на Управниот од-
бор не е поинаку определено. 
Начинот на работата и одлучување на Управниот од-

бор и правата и должностите на неговите членови поб-
лиску се уредуваат со Деловникот на Управниот одбор. 
Деловникот на Управниот одбор се донесува со 

мнозинство гласови од вкупниот број негови членови. 
 

2. КОМИСИИ И ДРУГИ РАБОТНИ ТЕЛА  
НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

 
Член 10 

Управниот одбор формира постојани и повремени 
комисии и други работни тела за следење на одделни 
прашања од развојот и спроведувањето на размената на 
трудот, правата и обврските на работодавците, невра-
ботените лица и државата во врска со вработувањето и 
осигурувањето во случај на невработеност и други пра-
шања од значење на вработувањето од делокругот на 
Управниот одбор. 
Делокругот, надлежноста, составот, начинот на ра-

бота и другите прашања од работата на комисиите и 
другите работни тела на Управниот одбор се уредуваат 
со Деловникот на Управниот одбор. 

 
Член 11 

Управниот одбор на Агенцијата за вработување во 
рамките на своите права и должности ги врши следни-
те работи: 

- донесува Статут и други акти, 
- донесува Програма и план за работа; 
- донесува акти за организација и работа на Агенци-

јата за вработување и општ акт за систематизација на 
работите на Агенцијата за вработување; 

- утврдува Буџет и годишна сметка на Агенцијата 
за вработување; 

- управува со средствата на Агенцијата за вработу-
вање; 

- одлучува за преземање мерки за создавање услови 
за вработување на невработените лица; 

- одлучува за користење на средствата на Агенција-
та за вработување; 

- одлучува за преземање на соодветни мерки за уна-
предување на дејноста на Агенцијата за вработување; 

- го следи остварувањето на обврските кои произле-
гуваат од меѓународни конвенции и меѓудржавни спо-
годби од областа на вработувањето; 

- разгледува прашања, извештаи, информации и 
други материјали во врска со состојбите и проблемите 
во областа на вработеноста, вработувањето и неврабо-
теноста и други работи од надлежност на Агенцијата за 
вработување; 

- презема мерки за обезбедување и функционирање на 
информативниот систем во областа на вработувањето; 

- разгледува иницијативи и предлози и донесува од-
лука за воведување нови форми со кои се збогатува со-
држината на работата на Агенцијата за вработување и 
се зголемува ефикасноста со Закон и со Статут утврде-
ните функции; 

- во рамките на планираните средства со Буџетот до-
несува одлуки за располагање и користење на истите; 

- решава по жалби изјавени против решенијата за 
засновање работен однос со странски државјани; 

- донесува решение за доделување на средства од 
Посебниот фонд; 

- донесува годишен извештај за својата работа и го 
поднесува до министерството надлежно за работите на 
трудот и до Владата на Република Македонија; 

- основа комисии и други работни тела; 
- врши и други работи за кој е овластен со Законот, 

овој Статут и општите акти на Агенцијата за вработу-
вање. 

 
3. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Член 12 

Директорот е раководен орган на Агенцијата за вра-
ботување. 
Директорот на Агенцијата за вработување има за-

меник. 
Директорот на Агенцијата за вработување е дире-

ктор и на стручната служба на Агенцијата за вработу-
вање и раководи со нејзината работа. 
Директорот на Агенцијата за вработување ги врши 

работите утврдени со Законот, со овој Статут и со дру-
ги акти на Агенцијата за вработување. 
Директорот на Агенцијата за вработување учеству-

ва во работата на Управниот одбор на Агенцијата за 
вработување и на неговите комисии и други работни 
тела, без право на учество во одлучувањето. 
Директорот на Агенцијата за вработување за своја-

та работа е одговорен пред Управниот одбор на Аген-
цијата за вработување и пред Владата на Република 
Ма едонија. к 

Член 13 
Директорот на Агенцијата за вработување и заме-

никот на директорот ги именува и разрешува Владата 
на Република Македонија на предлог на министерот 
надлежен за работите на трудот. 
За директор на Агенцијата за вработување и за за-

меник на директорот може да биде именувано лице кое 
има висока стручна подготовка и најмалку пет години 
работно искуство по дипломирањето. 
Мандатот на директорот и на заменикот на директо-

рот ае четири години, со можност за повторен избор.  тр 
Член 14 

Директорот на Агенцијата за вработување ја орга-
низира и раководи работата на Агенцијата за вработу-
вање, самостојно донесува одлуки од делокругот на не-
говата надлежност, ја застапува и претставува Агенци-
јата за вработување пред трети лица и е одговорен за 
законитоста на работата на Агенцијата за вработување 
и врши и други работи во согласност со Закон и Стату-
тот  Агенцијата за вработување.  на 

Член 14-а 
Заменикот во соработка со директорот врши работи 

од надлежност на директорот што тој ќе му ги довери. 
Заменикот го заменува директорот во случај кога 

тој е отсутен или кога поради болест или други причи-
ни не е во можност да ја врши својата функција со сите 
негови овластувања и одговорности во раководењето.  

Член 15 
Директорот и заменикот на директорот може да биде 

разрешен пред истекот на времето за кое бил именуван: 
- на негово барање; 
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- ако настане некоја од причините поради кои, спо-
ред прописите за работните односи му престанува ра-
ботниот однос по сила на Закон; 

- ако не постапува според Законот, Статутот и акти-
те на Агенцијата за вработување или неоправдано не ги 
спроведува одлуките на Управниот одбор или постапу-
ва спротивно на нив; 

- ако со своето несовесно и неправилно работење и 
предизвика на Агенцијата за вработување значителна 
штета или ако ги застапува или не ги извршува своите 
обврски и поради тоа ќе настанат или би можеле да на-
станат потешки нарушувања во извршувањето на деј-
носта на Агенцијата за вработување и 

- ако го попречува или на друг начин го оневозмо-
жува остварувањето на правата на невработените лица 
согласно со овој Закон. 

 
Член 16 

Во Агенцијата за вработување има раководни ра-
ботници и тоа:  

- во Централната служба: Раководител на канцела-
ријата на директорот, Раководител на сектор и Раково-
дител на одделение; 

- во Центарот за вработување на град Скопје: Рако-
водител на Центарот за вработување на град Скопје и 
заменик на раководителот; и 

- во Центарот за вработување: Раководител на Цен-
тарот за вработување. 
Раководните работници од став 1 на овој член ги 

избира, односно назначува и разрешува директорот. 
Условите за избор, односно назначување на рако-

водните работници од став 1 на овој член се утврдуваат 
со Правилникот за систематизација на работните места 
во Агенцијата за вработување. 
Директорот на Агенцијата за вработување може 

определени работи од својата надлежност да пренесе 
на раководните работници. 

 
Член 17 

Директорот на Агенцијата за вработување: 
- ја претставува, застапува и раководи со работата 

на Агенцијата за вработување; 
- организира, обезбедува и одговара за законите и 

ефикасно извршување на работите од делокругот на 
работата на Агенцијата за вработување; 
се грижи за:  
- подготвување на нацртите и предлозите на општи-

те акти кои ги донесува Управниот одбор; 
- јавност во работата на Агенцијата за вработување; 
- подготвувањето на седниците на Управниот одбор 

и на неговите комисии и другите работни тела на 
Управниот одбор; 

- спроведување на општите акти и извршување на 
други акти на Управниот одбор, комисиите и другите 
негови работни тела; 

- извршување на Програмата за работа и Буџетот; 
- наменско користење на средствата на Агенцијата 

за вработување и во рамките на овластувањето од 
Управниот одбор непосредно одлучува за нивното ко-
ристење; 

- на Управниот одбор му предлага финансиски план 
за наредната година; 

- располагање со средствата во рамките на Буџетот 
во висината и намените што ги определува Управниот 
одбор; 

- му поднесува на Управниот одбор на Агенцијата 
за вработување тримесечни извештаи и годишен изве-
штај како и анализи за состојбите во областа на невра-
ботеноста и вработувањето со предлози и мислења; 

- склучува договори во рамките на овластувањата 
утврдени со Закон и со овој Статут; 

- издава одобренија за засновање работен однос со 
странски државјани; 

- одлучува во прв степен за остварување на правата 
и обврските на работниците на Агенцијата за вработу-
вање по основ на работен однос; 

- формира повремени комисии и други работни те-
ла за вршење на работите од својата надлежност; 

- ги одобрува стратегиските годишни и среднороч-
ни ревизорски планови; 

- врши и други работи определени со Законот, Ста-
тутот и другите акти на Агенцијата за вработување и за 
работите што ќе му ги довери Управниот одбор. 

 
4. ПЛАНИРАЊЕ, ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 

НА СРЕДСТВАТА 
 

Член 18 
За планирање на приходите и расходите за оствару-

вање на правата на невработените лица од осигурување 
во случај на невработеност и на дејноста на Агенцијата 
за вработување во Агенцијата за вработување се утвр-
дува Буџет. 
Буџетот на Агенцијата за вработување го утврдува 

Управниот одбор. 
Предлогот на Буџетот на Агенцијата за вработува-

ње се доставува најдоцна до 15 јуни до Министерство-
то за финансии. 

 
Член 19 

Приходите на Агенцијата за вработување согласно 
член 95 од Законот се обезбедуваат од: 

- придонесот за вработување што го пресметува и 
уплатува работодавецот од бруто платата на работникот; 

- Буџетот на Република Македонија и 
- други извори. 
Стапката на придонесот за вработување на предлог 

на Владата ја утврдува Собранието на Република Ма-
кедонија. 
Средствата од придонесот се уплатуваат на сметка 

на Агенцијата за вработување. 
 

Член 20 
Расходите на Агенцијата за вработување ги сочину-

ваат средства потребни за право од осигурување во 
случај на невработеност и тоа: 

- паричен надоместок; 
- подготовка за вработување (обука, преквалифика-

ција или доквалификација); 
- право на здравствена заштита, во согласност со 

прописите за здравствена заштита; 
- право на пензиско и инвалидско осигурување, во 

согласност со прописите за пензиско и инвалидско оси-
гурување и 

- права на инвалидни лица за вработување со по-
волни услови во согласност со Закон. 

 
5. СТРУЧНА СЛУЖБА НА АГЕНЦИЈАТА  

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

Член 21 
За вршење на работите од делокругот на Агенција-

та за вработување, Агенцијата за вработување образува 
единствена стручна служба со подрачни единици - 
Центри за вработување, без својство на правно лице. 
Центар за вработување може да се основа за по-

драчјето за една или повеќе општини. 
 

Член 22 
Стручната служба се организира на начин со кој ќе 

се обезбеди стручно, одговорно, ефикасно, благовреме-
но, економично и рационално извршување на прописи-
те и задачите. 
Организацијата на работата на стручната служба на 

Агенцијата за вработување, видот на задачите и начи-
нот на нивното извршување поблиску се уредуваат со 
актот за организација и работа на Агенцијата за врабо-
тување и систематизацијата на работите на Агенцијата 
за вработување. 
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Член 23 Член 30 
За остварување на правата и обврските на работни-

ците на стручните служби по основ на работен однос, 
одлуки односно решенија во прв степен донесува дире-
кторот на Агенцијата за вработување. 

Управниот одбор на Агенцијата за вработување по 
предлог на директорот на Агенцијата за вработување по-
крај Статутот на Агенцијата за вработување донесува: 

- Правилник за организација и работа на Агенцијата 
за вработување; Против одлуките, односно решенијата од став 1 на 

овој член, по предлог на Комисијата за работни одно-
си, во втор степен одлучува Управниот одбор на Аген-
цијата за вработување. 

- Правилник за систематизација на работните места 
на Агенцијата за вработување; 

- Деловник за работа на Управниот одбор; и 
Управниот одбор на Агенцијата за вработување, 

формира Комисија за работни односи и со посебна од-
лука ќе го уреди составот, бројот на членовите и начи-
нот на работа. 

- други општи акти. 
Согласност на Статутот и на актите за организација 

и систематизација на Агенцијата за вработување дава 
Владата на Република Македонија.   Член 24 Член 31 Правата и обврските од работен однос работниците 

во стручните служби на Агенцијата за вработување ги 
остваруваат во согласност со прописите за работните 
односи и колективен договор. 

Статутот на Агенцијата за вработување влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето во �Службен 
весник на Република Македонија�, а ќе се применува 
по објавувањето на Одлуката за потврдување на Стату-
тот од Владата на Република Македонија. 

 
III. НАДЛЕЖНОСТИ И РЕШАВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Општите акти на Агенцијата за вработување со кои 
се уредуваат правата и обврските на невработените ли-
ца, влегуваат во сила по нивното објавување во �Служ-
бен весник на Република Македонија�. 

 
Член 25 

Решенија за правата за време на невработеност во 
прв степен донесува Агенцијата за вработување. 

Општите акти на Агенцијата за вработување со кои 
се уредуваат внатрешните односи на вработените, вле-
гуваат во сила по нивното објавување на огласна табла 
во Агенцијата за вработување. 

 
Член 26 

Постапката за остварување право за време на невра-
ботеност ја води и подготвува решение раководителот 
на Центарот за вработување кај кое невработеното ли-
це е евидентирано. 

 
Член 32 

 Измени и дополнувања на Статутот на Агенцијата 
за вработување се вршат на начин и во постапка како и 
за неговото донесување. 

IV. ИНФОРМИРАЊЕ И ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 
 

Член 27  
Работата на Агенцијата за вработување е јавна. VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Јавноста во работата се обезбедува преку:  
- објавување на Статутот и други акти на Агенција-

та за вработување во �Службен весник на Република 
Македонија�; 

Член 33 
Со денот на влегувањето во сила на овој Статут пре-

станува да важи Статутот на Заводот за вработување на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/98, 16/99, 45/01, 34/02 и 57/04). 

- информирање на работодавците и невработените 
лица; 

- доставување на извештаи и информации до Влада-
та на Република Македонија и Министерството за труд 
и социјална политика; 

_______________________________________________ 
 

О Б Ј А В И 
- на друг начин во согласност со овој Статут.  
 Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од 

добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

V. ДОНЕСУВАЊЕ СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Член 28  

Иницијатива за покренување и постапка за донесува-
ње на Статутот и други општи акти на Агенцијата за вра-
ботување како и нивно изменување можат да поднесат: 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

ОКТОМВРИ 2004 ГОДИНА - најмалку една третина од вкупниот број на члено-
вите на Управниот одбор;  

Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јануари-октомври 2004 година во 
однос на просечните цени на мало во 2003 година изне-
сува 0,8 %. 

- директорот на Агенцијата за вработување. 
 

Член 29 
Директорот на Агенцијата за вработување го подго-

твува нацртот односно предлогот на Статутот и други-
те општи акти и ги доставува до Управниот одбор на 
Агенцијата за вработување. 

 
                                                  Директор,  
               Катерина Костадинова Даскаловска, с.р. 
  
    Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
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