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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2226. 
Врз основа на членот 109 став (3) од Законот за же-

лезничкиот систем („Службен весник на Република 
Македонија" број 48/10 и 23/11), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4 јули 2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР  

ЗА 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Собранието на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишниот финансиски извештај на Агенција-
та за регулирање на железничкиот сектор за 2011 годи-
на. 

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

    Бр. 07 – 3099/1                Претседател 
4 јули 2012 година              на Собранието на Република 

   Скопје       Македонија, 
             Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2227. 

Врз основа на членот 109 став (3) од Законот за же-
лезничкиот систем („Службен весник на Република 
Македонија" број 48/10 и 23/11), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4 јули 2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР 

ЗА 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Собранието на Република Македонија дава соглас-

ност на Извештајот за реализација на Годишната про-
грама за работа и развој на Агенцијата за регулирање 
на железничкиот сектор за 2011 година. 

 
Член 2 

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

 
 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

    Бр. 07 - 3100/1                 Претседател 
4 јули 2012 година              на Собранието на Република 

   Скопје            Македонија, 
               Трајко Вељаноски, с.р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2228. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Пре-
тседателот на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат  од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. ЉУТФИ ЌЕМАЛ КУРТИШОВИЌ, од Скопје 
2. СЕАД АДЕМ АВДИЌ, од Скопје 
3. АВНИ МЕТУШ АЛИИ, од Скопје.   
 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

мени со условна осуда за време од 2 години  на осуде-
ното лице: 

1. ЛАЗАР СРЕБРЕН ВЕЛКОВ од нас.Оризари,Ко-
чани, во траење од 5 месеци.  

 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор им се за-
мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ните лица:  

1. ИЛБЕР САБИТ ГАНИУ од с.Вруток, Гостивар-
ско, во траење од 6 месеци 

2. ОЛИВЕРА ДИМИТАР ЈАНГЕЛОВСКА од Пех-
чево, во траење од 1 година и 4 месеци.  

 
IV 

Делумно се ослободува од извршување на изрече-
ната казна затвор осуденото лице: 

1. АВНИ ФЕЈЗИ ЈАШАРИ од с. Оризари, Општина 
Липково, Куманово, во траење од 6 месеци.  

 
V 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица:  

1. ШАКИР ИБРАХИМ ШКРИЕЉ од Скопје, во 
траење од 6 месеци 

2. ЏАВИТ ФАДИЛ БАЈРАМИ од с.Порој, Тетово, 
во траење од 3 месеци 

3. ГАЗМЕНД НЕЏМЕДИН ИСМАИЛИ од Скопје, 
во траење од 6 месеци 

4. ДАРКО ДРАГОСЛАВ МИЛОЈЕСКИ од Скопје, 
во траење од 1 година 

5. АЦО ЈОВАН НИКОЛОВСКИ од Скопје, во трае-
ње од 3 месеци 

6. ТОНИ ДИМИТРИЈА ТАЛЕВСКИ од Скопје, во 
траење од 4 месеци 

7. АРДИЈАН МУСТАФА ВЕСЕЛОСКИ од с.Поум, 
во траење од 6 месеци 

8. МУАРЕМ ИСРЕТ АЛИМОВСКИ од Скопје, во 
траење од 1 година.  

 
VI 

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

         
   Бр. 07 -11167/1      Претседател  
5 јули 2012 година         на Република Македонија,  

   Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2229. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
8/2005,150/2007 и 35/2011),Владата на Република Ма-
кедонија,на седницата одржана на 3.7.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВЕН 

ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
му престанува користењето на недвижна ствар која се 
наоѓа на ул.Јуриј Гагарин бр.15 Скопје, на КП број 3, 
КО Центар 2, видно Имотен лист број 5210 и тоа трети 
кат со површина од 813 м2, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење, без надомест, на Државниот паза-
рен инспекторат. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и Државни-
от пазарен инспекторат, во рок од 60 дена од денот на 
влегувањето на сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-4645/1         Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година          на Владата на Република   
  Скопје        Македонија, 
                            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2230. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на  3.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНA АКТИВНОСТ “RAPID 

TRIDENT” ВО УКРАИНА 
 
1. За учество во вежбовнaта активност “RAPID 

TRIDENT” (во натамошниот текст: вежбовната актив-
ност), која ќе се одржи во Украина, во периодот од 
16.07. 2012 година до 27.07.2012 година, се испраќаат 
десет штабни офицери и еден пешадиски вод од 30 ли-
ца.  

2. Финансиските трошоци за сместувањето, транс-
портот и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност се на товар на Владата на САД.  

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр.41-4848/1          Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година          на Владата на Република   
   Скопје          Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2231. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3.7.2012 година, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА СПРЕ-
МА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Одлуката за отпишување на побарувања спрема ЈП 

Македонска радио-телевизија – Скопје бр.51-7760/1 од 
22.10.2011 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.171/2011), престанува да важи. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-4853/1           Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година         на Владата на Република   
  Скопје        Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2232. 

Врз основа на член 36 став 3 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, 10/2010 и 51/2011), 
член 12 став 4 и член 23 став 2, 3 и 4 од Законот за тех-
нолошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009 и 156/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.7.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА „ПРИЛЕП“ 

 
Член 1 

Се основа Технолошко индустриска развојна зона 
„Прилеп“. 

 
Член 2 

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Вла-
дата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Називот на Технолошко индустриската развојна зо-
на е: Технолошко индустриска развојна зона „Прилеп“. 

Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ „Прилеп“. 
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Член 4 
Технолошко индустриската развојна зона „Прилеп“ 

е дефинирана со државна урбанистичка планска доку-
ментација согласно член 50 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.  51/2005, 137/2007, 24/2008, 
91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011 и 60/2011), а град-
бите се од прва категорија согласно член 57 став 1 од 
Законот за градење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 
54/2011, 59/2011, 13/2012 и 39/2012). 

Технолошко индустриската развојна зона „Прилеп“ 
се основа на земјиште, сопственост на Република Ма-
кедонија, со вкупна површина од 67 40 88 м2, која 
претставува: 

КП 146/1, КП 146/10, КП 146/11, КП 146/12, КП 
146/13, КП 146/14, КП 146/2, КП 146/3, КП 146/4, КП 
146/5, КП 146/6, КП 146/7, КП 146/8 и КП 146/9, заве-
дени во Имотен Лист број 270 за КО Алинци,  

КП 463/2, КП 464/2, КП 465/2, КП 466/2, КП 467/2, 
КП 468/2 и КП 465/2 заведени во Имотен Лист 211 за 
КО Мало Рувци. 

 
Член 5 

Технолошко индустриската развојна зона „При-
леп“, се основа за вршење на дејностите согласно член 
35 од Законот за технолошки индустриски развојни зо-
ни. 

 
Член 6 

Технолошко индустриската развојна зона „Прилеп“ 
се основа на определено време од 99 години. 

 
Член 7 

Работите во врска со основањето, управувањето и 
развојот на зоната во име на Владата на Република Ма-
кедонија ги врши Дирекцијата за технолошки инду-
стриски развојни зони. 

 
Член 8 

Заради вршење на работите во врска со управува-
њето и развојот на зоната, согласно Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони со земјиштето опи-
шано во член 4 од оваа одлука управува Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони. 

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони може да го да-
ва под закуп согласно Законот за технолошки инду-
стриски развојни зони. 

 
Член 9 

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

 
    Бр.41-4878/1           Заменик на претседателoт 
3 јули 2012 година            на Владата на Република   

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

__________ 
2233. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 3.7.2012  година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ  
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Во Одлуката за давање на трајно користење на нед-
вижни ствари на Министерството за одбрана, бр. 51-
7772/1 од 27.12.2011 година („Службен весник  на Ре-
публика Македонија“, бр. 8/12), во членот 1 став 1, 
алинеите 13 и 14 се бришат. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-4893/1          Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година           на Владата на Република   
   Скопје        Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2234. 

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.7.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УС-
ЛУГИ КОМ ТРАНС ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.СТУДЕ-
НИЧАНИ, СТУДЕНИЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
“СТУДЕНИЧАНИ“, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 

 
1. На Друштво за промет и услуги КОМ ТРАНС 

ДОО увоз-извоз с.Студеничани, Студеничани се доде-
лува концесија за експлоатација на минерална сурови-
на – песок и чакал на локалитетот “Студеничани“, оп-
штина Студеничани, со површина на простор на конце-
сија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7547595 4644544 
Т-2 7548000 4644300 
Т-3 7547984 4643967 
Т-4 7547658 4643980 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,160907km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точ-
ка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за 
утврдување на висината на надоместоците за издавање 
на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 
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7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр.41-4894/1      Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година        на Владата на Република   
Скопје          Македонија, 
                       м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2235. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08 и 145/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.7.2012 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со  оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Службата за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија бр.07-1900/1 од 
13.6.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-4908/1           Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година        на Владата на Република   
 Скопје          Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2236. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницат, одржана на 3.7.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРА-
СТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – 
СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 1.01.2011-31.12.2011 ГОДИНА 

 
1. Со  оваа  одлука   се   дава   согласност  на  Го-

дишната сметка на ЈП за железничка инфраструктура 
Македонски железници – Скопје за период 1.01.2011-
31.12.2011 година, бр.280/1-2/1 од 29.2.2012 година, 
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата, одржана на 29.2.2012 година. 

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

 
Бр.41-4959/1           Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година       на Владата на Република   
Скопје          Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2237. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3.7.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Со  оваа  одлука   се   дава   согласност  на  Го-

дишниот извештај за работењето на ЈП за железничка 
инфраструктура Македонски железници – Скопје за 
2011 година, бр.754/1-3 од 12.6.2012 година, усвоен од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 12.6.2012 година. 

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

 
   Бр.41-4959/2         Заменик на претседателoт 
3 јули 2012 година          на Владата на Република   

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

__________ 
2238. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република  Македонија, на 
седницата одржана на  3.7.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ТЕХНОЛОШКО- 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење на Технолошко-технички факул-
тет Битола, без надомест.  

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Деканот на Технолошко-технички факултет Би-
тола, со кој се уредуваат правата и обврските на движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлука.  

Член4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.  
    Бр.41-4995/1          Заменик на претседателoт 
3 јули 2012 година         на Владата на Република   

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

__________ 
2239. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011),Владата на Република  Ма-
кедонија, на седницата одржана на  3.7.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛОЛОШКИ 
ФАКУЛТЕТ ПРИ ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ  

ВО ТЕТОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на  движните ствари: 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење на Филолошки факултет при Др-
жавниот универзитет во Тетово, без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со ректорот на Државниот универзитет во Тетово, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на кори-
стење. 

 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-4996/1          Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година         на Владата на Република   
  Скопје       Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2240. 

Врз основа на член 27-а, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3.7.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕН-
ЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 

 
Член 1 

На досегашниот корисник Министерството за фи-
нансии - Царинската управа му престанува користење-
то на следните недвижни ствари: објект 1 (магацин) со 
површина од 4.095 м2, објект 2 (административен) со 
површина од 191 м2, објект 3 (помошен) со површина 
од 29м2, градежно земјиште под објекти вкупно 
4.437м2 и двор со површина од 12.960 м2, кои се во 
сопственост на Република Македонија и се заведени во 
имотен лист- ИЛ бр. 547 на КП 7669/7 КО Тетово. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат без надомест на трајно користење на Агенцијата 
за управување со одземен имот. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука помеѓу Министерството за финансии - 
Царинска управа и Агенцијата за управување со одзе-
мен имот ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-4971/1        Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година         на Владата на Република   
  Скопје         Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2241. 

Врз основа на член 27-а став (1) од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3.7.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ДАВАЊЕ НA ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОД ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ CO СТАНБЕН И 
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ –  

ЦАРИНСКА УПРАВА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и давање на трајно кори-

стење на недвижни ствари од Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија на Министерството за финансии - Ца-
ринска управа („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 31/09) во член 1 во „КО Породин" ката-
старските парцели „383, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2 и 
381/2“ се бришат, зборовите „со вкупна површина од 
63.925 м2 “ се заменуваат со зборовите „со вкупна по-
вршина од 54.852 м2, КО Лажец со следните катастар-
ски парцели: КП бр. 383, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 
381/2 со вкупна површина од 9.073 м2 “. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-4972/1         Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година         на Владата на Република   
    Скопје        Македонија, 
                   м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2242. 

Врз основа на член 28 став (2) од Законот за лов-
ството („Службен весник на Рeпублика Македонија" 
бр. 26/2009, 136/2011 и 1/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.7.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ДРЖАВНИ ЛОВИШТА 

 
1. Во Одлуката за определување на државни лови-

шта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.133/2009), во точката 1, зборот “пет“ се заменува со 
зборот “четири“, и зборовите “од кои четири“ се заме-
нуваат со зборовите “од кои три“. 

2. Во точката 2, потточката 2.3 и потпотточката 
2.3.1 се бришат. 

5. Оваа oдлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
Бр.41-4983/1       Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година        на Владата на Република   
    Скопје      Македонија, 
                       м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2243. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3.7.2012 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТ  

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари: 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

на трајно користење на Универзитет „Гоце Делчев“ 
Штип, без надомест.  

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член4 

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

Бр.41-4988/1       Заменик на претседателoт 
3 јули 2012 година        на Владата на Република   

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

__________ 
2244. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07 и 35/11) Владата на Република  Македонија, на 
седницата одржана на  3.7.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТ  

ЗА ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење на Институт за фармацевтска хе-
мија Скопје, без надомест.  

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Институт за фармацевтска хемија 
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-4989/1       Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година       на Владата на Република   
  Скопје       Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2245. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07 и 35/11) Владата на Република  Македонија, на 
седницата одржана на  3.7.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  ИНСТИТУТ  

ЗА ПАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари и тоа: 

 
Назив на материјал Количина 
ЈЕОЛ ОЛИМПУС ЈЕОЛ  
ЈЕМ 1400 ВК – висок 
контраст ЛаБ6 
електронски микроскоп 
со сите опции меѓу кои и 
ЦЦД камера , ТЕМ 
томографија и 
Напрашувач  

 
1 

РМЦ 
Ултрамикротом со 
компјутерска контрола со 1 

антистатички и 
антивибрирачки 
систем  
РМЦ  
GKM – уред за изработка 
на стаклени ножеви  1 
НИКОН 
Оптички микроскоп 
ЕКЛИПС 80 и- со 
дигитална камера во боја и придружни 
елементи 1 
КАМБИЦ 
Апарат за полимеризација 
на смоли  1 
РМЦ 
Автоматизиран обојувач 
за EM – QG 3000C  1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење на Институт за патологија – Скоп-
је, без надомест.                                       

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на  Институт за патологија – Скопје, 
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  Репуб-
лика  Македонија”.  

Бр.41-4990/1          Заменик на претседателoт 
3 јули 2012 година          на Владата на Република   

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

__________ 
2246. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07 и 35/11) Владата на Република  Македонија, на 
седницата одржана на  3.7.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА  

И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари и тоа: 

 
Назив на материјал Количина 

Ултразвук со абдоминална и вагинална 
сонда SSD 3500 

 
1 

Систем за микроманипулација (составен 
од инвертен микроскоп и микроманипу-
латор за ICSI) AxioObserver A1+CZ-202D 1 
Инвертен микроскоп за рутинска работа 
и контрола на клеточни култури Primo 
vert 1 
Вертикална сигурносна комора за работа 
со биолошки материјал, клеточна и ткив-
на култура BIO 72-M 1 
Центрифуга Rotofix 32A 1 
Светлосен микроскоп со можност за ISH 
микроскопирање AxioScope A1 со Isis4 1 
СО2 Инкубатор Forma 311 1 
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Лабораториска дигитална водена бања 
WNB 7 1 
Дигитална аналитичка вага PGL 203 1 
Фрижидер лабораториски FRL 160v 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење на ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гинекологија и акушерство - Скопје, без надомест. 

                                                                                            
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на  ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гинекологија и акушерство - Скопје, со кој се уредува-
ат правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Ре-
публика  Македонија“. 

 
Бр.41-4991/1         Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година         на Владата на Република   
Скопје          Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2247. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  3.7.2012 година,  донесе 
  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРИРОД-
НО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО СОСТАВ 
НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

 
Член  1 

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

 
Назив  Количина 

Adam - Аналитички ваги, ±0.1 mg 3 
Adam - Аналитички ваги, ±10 mg 10 
Лабораториски работни маси, со вградена 
водена, гасна и електрична инсталација, 
должина мин. 1200 мм, хемиско отпорна 
керамичка површина 12 
Дигестори, со вградена водена, гасна и 
електрична инсталација, должина мин. 
600 мм 6 
EMKO - Лабораториски кабинети за ис-
парливи растворувачи 4 
EMKO - Лабораториски кабинети за кни-
ги 6 
Хемиска вакум пупма со мембрана, без 
масло, со вградена контрола на притисо-
кот, мин вакум до 2 милибари 1 
Хемсика ротациона маслена вакум пум-
па, максимален проток 100 L/min, макси-
мален вакум до 10-3 mbar, со вграден 
филтер за маслото и контролор на ваку-
мот 2 
Сушара  
Температурен ранг од 5 °C (9 °F) над соб-
ната температура па до 300 °C (572 °F), 
со природна конвекција, две хромирани 
плочи во внатрешноста, флуктуација ±0.3 
°C, волумен 23 L 4 

Сушара  
Температурен ранг од 5 °C (9 °F) над соб-
ната температура па до 300 °C (572 °F), 
со природна конвекција, две хромирани 
плочи во внатрешноста, флуктуација ±0.3 
°C, волумен 53 L 5 
Сушара  
Температурен ранг од 5 °C (9 °F) над соб-
ната температура па до 300 °C (572 °F), 
со природна конвекција, две хромирани 
плочи во внатрешноста, флуктуација ±0.3 
°C, волумен 115 L 5 
Сушара  
Температурен ранг од 5 °C (9 °F) над соб-
ната температура па до 300 °C (572 °F), 
со природна конвекција, две хромирани 
плочи во внатрешноста, флуктуација ±0.3 
°C, волумен 720 L 1 
Апарат за мраз, продукција на мраз до 70 
kg/24 h, макс. Содрзина до 30 кг, прила-
годен за поставување испод работна маса 2 
Магнетки мешалки со греење, макс, ме-
шање до 20 Л течност, греач до 600 W; 
температура до 350 °C, Алуминиумски 
плоча за греење и со убоден контролен 
термометар. 20 
Лабораториски ладилник и замрзувач, со 
променлива посесувачка температура, 
темп. опсег од – 25 до + 15 °C; внатрешен 
волумен до 250 L. 1 
Водени/маслени бањи, дигитални бањи 
со магнетно мешање, темп. опсег од 20-
200 °Ц, капацитет до 5 Л, излезна моќ-
ност до 1000 W 10 
Водени/маслени бањи, дигитални бањи 
со магнетно мешање, темп. опсег од 20-
200 °Ц, капацитет до 3 Л, излезна моќ-
ност до 1000 W 4 
Електрична мантла  
Стандардна мантла од стаклена волна, 
нормален досег на температурата до 
450°C, за колба од 100 mL, контрола на 
температурата како вградена единица. 15 
Електрична мантла  
Стандардна мантла од стаклена волна, 
нормален досег на температурата до 
450°C, за колба од 250 mL, контрола на 
температурата како вградена единица 25 
Електрична мантла  
Стандардна мантла од стаклена волна, 
нормален досег на температурата до 
450°C, за колба од 500 mL, контрола на 
температурата како вградена единица. 10 
Електрични мантли за инки, 
Макс. 450 °C, со регулација на темпера-
турата, со отвор на базаментот така да 
може да се користи за повеќе намени 
прифаќајќи различни колби и особено ин-
ки. 20 
IKA - Ротоевапоратор 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење на Природно-математички факул-
тет во состав на Државниот универзитет во Тетово, без 
надомест.  

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со деканот на Природно-математички факултет во 
состав на Државниот универзитет во Тетово, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 на оваа одлука.                                                       
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-4992/1         Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година          на Владата на Република   
Скопје       Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2248. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  3.7.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ИНСТИТУТ 
ЗА СУДСКА МЕДИЦИНА, КРИМИНАЛИСТИКА И  

МЕДИЦИНСКА ДЕОНТОЛОГИЈА-СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари: 

 
Назив Количина 

AutoMate Express - Робот за автоматско 
изолирање на DNA валидиран за форен-
зични примероци со краен волумен од 
50мл до 200 мл 1 
3500 Genetic analyzer - Секвенатор со 8 
капилари валидиран за форензични при-
мероци 1 
PCR 9700 system - PCR инструмент 1 
Scanspeed Minivac Beta system - Криоцен-
трифугирачки вакуум концентратор 1 
MS 3 basic - Вортекс 1 
Thermoblock TB2 - Термоблок 1 
Universal 320R - Центрифуги за 10 - 50 ml 
туби 1 
Mikro 200R - Центрифуги за 1.5-2ml туби 
(микроцентруфуги) 1 
Platilab 500 V-3-STD - Вертикален замрз-
нувач до – 860 C 2 
UNE 800 - Термостат 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење на Институт за судска медицина, 
криминалистика и медицинска деонтологија-Скопје, 
без надомест.  

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Институтот за судска медицина, 
криминалистика и медицинска деонтологија-Скопје, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 на оваа одлука.                                                       

 
Член 4 

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

 
Бр.41-4993/1       Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година       на Владата на Република   
  Скопје           Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2249. 
Врз основа на член 36 став 3 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, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАДЗОРЕН ОД-
БОР ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИ-
ЈАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ Е-112  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање Надзорен одбор за су-

первизија на имплементацијата на системот за итни по-
вици Е-112 во Република Македонија, („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 90/10 и 166/10), во 
членот 3 во точката 1 по зборовите „Душко Петровски“ 
се додаваат зборовите: „и Берат Ајдари“. 

Точката 3 се менува и гласи: „Јордан Ламановски, 
Јане Стојанов и Сашо Анѓелковски, Министерство за 
внатрешни работи“. 

Точката 5 се менува и гласи: „ Дејан Василевски, 
Министерство за транспорт и врски“.  

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

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

 
Бр. 41-5013/1        Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година         на Владата на Република   
   Скопје         Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2250. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3.7.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за локална самоуправа бр. 07-
1935/2 од 25.6.2012 година.   

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

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

Бр.41-5161/1         Заменик на претседателoт 
3 јули 2012 година          на Владата на Република   

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

__________ 
2251. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3.7.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за економија бр. 07-1936/1 од 
25.6.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.41-5161/2         Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година         на Владата на Република   
 Скопје        Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2252. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08 и 145/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за економија бр. 07-1933/2 од 
25.6.2012 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр.41-5161/3       Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година       на Владата на Република   
  Скопје       Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2253. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08 и 145/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за транспорт и врски бр. 07-1937/2 
од 25.6.2012 година.  

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

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

 
 Бр.41-5161/4         Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година          на Владата на Република   
   Скопје       Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2254. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за локална самоуправа бр. 07-632/2 
од 14.3.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.41-5161/5        Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година        на Владата на Република   
Скопје       Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2255. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА  ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за внатрешни работи бр. 07-605/2 
од 9.3.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.41-5161/6            Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година          на Владата на Република   
Скопје         Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2256. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенцијата за храна и ветеринарство бр. 07-604/2 од 
12.3.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр.41-5161/7         Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година         на Владата на Република   
  Скопје          Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2257. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  3.7.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ГОРИВО-НАФТА ОД 
СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува до 31.111,00 литри на-

фта од стоковните резерви, на Здружението на превоз-
ници во патниот сообракај ИСТОК Скопје за превоз на 
деца корисници на услугата од проектот за користење 
бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца од се-
мејство со социјален ризик и деца корисници на посе-
бен додаток.  

Отстапувањето на нафтата од страна на Агенцијата 
за стокови резерви  ќе се врши периодично  според 
утврдените термини  и распоредот за  поаѓање и враќа-
ње на децата, а согласно извршениот превоз од страна 
на здружението на превозници.  

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
Бр.41-5369/1         Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година          на Владата на Република   
Скопје          Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2258. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3.7.2012 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

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

ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со  оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за култура бр.07-1996/2 од 3.7.2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-5390/1        Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година        на Владата на Република   
   Скопје       Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2259. 

Врз основа на член 54 - а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3.7.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
Член 1 

Со оваа одлука досегашниот корисник Министерс-
твото за труд и социјална политика престанува со ко-
ристењето на движната ствар - патничко моторно вози-
ло Мерцедес Бенз, чија вредност е 150.000,00 денари, 
тип C 200 CDI, број на шасијата WDB2030041A277481, 
боја на каросерија 7F мет. сива, со регистарска ознака 
SK-661-TM. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија.  

 
Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 
договор со директорот на Агенцијата за вработување 
на Република Македонија, за правата и обврските за 
движната ствар 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.41-5398/1        Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година         на Владата на Република   
  Скопје       Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2260. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Cо оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија бр.07-1763/4 од 27.6.2012 го-
дина. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-5273/1            Претседател на Владата 
3 јули 2012 година         на Република Македонија, 

  Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2261. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

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

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Cо оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за образование и наука бр.07-
1994/2 од 3. 7.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-5380/1            Претседател на Владата 

3 јули 2012 година         на Република Македонија, 
   Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2262. 

Врз основа на член 29 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 
136/11 и 1/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 3.7.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ 
НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ ЛОВИШТА 

„ПОЛАКИ“ И „ЛЕШНИЦА“ 
 
1. Во Решението за давање на управување на др-

жавните ловишта „Полаки“ и „Лешница“ (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.133/09) во насло-

вот зборовите “државните ловишта „Полаки“ и „Леш-
ница““ се заменуваат со зборовите “државното лови-
ште “Лешница““. 

2. Во точката 1 зборовите „Државните ловишта 
„Полаки“ и „Лешница" се даваат“ се заменуваат со збо-
ровите: „Државното ловиште „Лешница" се дава“. 

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

 
Бр.41-4984/1       Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година        на Владата на Република   
  Скопје      Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2263. 

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-
нички систем („Службен весник на Република Македо-
нија” број 48/2010 и 23/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.7.2012 година, 
донесе 

 
ГОДИШНА  ПРОГРАМА  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА  

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2012 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за финансирање на же-

лезничката инфраструктура за 2012 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 8/2012), во точ-
ката 1 износот „260.000.000,00“ се заменува со износот 
„205.000.000,00“. 

2. Во точката 2, потточка 1 износот „25.000.000,00“ 
се заменува со износот „9.768.587,00“. 

Во потточката 2 износот „15.000.000,00“ се замену-
ва со износот „6.431.940,00“. 

Во потточката 3 износот „13.974.298,50“ се замену-
ва со износот „13.971.350,00“. 

Во потточката 13 износот „2.000.000,00“ се замену-
ва со износот „1.882.041,00“. 

Во потточката 15 износот „22.071.600,00“ се заме-
нува со износот „33.063.580,50“. 

Потточките 16 и 17 се бришат. 
Потточката 18 станува потточка 16. 
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.41-4957/1        Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година         на Владата на Република   
  Скопје            Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2264. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 88/08, 115/08, 10/10 и 51/11) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
3.7.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  НА ИНДУСТРИСКА-
ТА ПОЛИТИКА  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2012 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за имплементација на индустриска-

та политика во Република Македонија за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/12), делот I се менува и гласи:  
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„Со оваа програма се утврдува начинот, условите, 
критериумите и постапката за користење на средства 
во износ и тоа: 3.500.000,00 денари обезбедени од Бу-
џетот на Република Македонија за 2012 година – Пот-
програма 11 – Индустриска политика, сметка 637, ста-
вка 462  и  1.914.000,00 денари, обезбедени од донатор-
ски средства – „Проект на УСАИД за унапредување на 
инвестирањето и извозот“, наменети за имплементаци-
ја на „Индустриската политика на Република Македо-
нија 2009-2020“, а во функција на зголемување на кон-
курентноста на домашната индустрија, базирана на 
знаење, иновации и истражувања кои водат кон раст и 
развој, создавање стимулативна деловна и инвестицио-
на клима и поддршка на претпријатијата за подобрува-
ње на нивните конкурентни способности со стекнува-
ње на знаења, нови технологии и пазар. 

 
II 

Во делот II  во став 1 зборовите: „ и ќе се користат 
за следните намени: “се бришат и на крајот на речени-
цата се става точка. 

По ставот 1 се додава нов став  2 кој гласи:  
„Средствата обезбедени од Проектот на УСАИД за 

унапредување на инвестирањето и извозот во износ од 
1.914.000,00 денари ќе се користат за следните намени:  

 
“Во точката 1,  зборовите: „1.000.000,00 денари“ се 

заменуваат со зборовите: „914.000,00 денари“. 
Во точката 1 став 3 зборовите: „ги надоместува Ми-

нистерството за економија“ се заменуваат со зборови-
те: „се надоместуваат“.  

Во точката 2, зборовите: „1.500.000,00 денари “се 
заменуваат со зборовите: „1.000.000,00 денари“. 

Во точката 2 став 3 зборовите: „ги надоместува Ми-
нистерството за економија“ се заменуваат со зборови-
те: „се надоместуваат“.  

Точката 3 се  менува и гласи: 
„3. Неизмирени обврски по Програмата за импле-

ментација на индустриската политика во Република 
Македонија за 2011 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 4/11) .  

Средствата обезбедени од Буџетот на Република 
Македонија за 2012 година  во износ од 3.500.000,00 
денари се наменети за исплата на средства  по намени 
спроведени согласно Програмата за имплементација на 
индустриската политика во Република Македонија за 
2011 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 4/11) .“   

III 
Во делот III став 2 по зборовите: „дел II“ се додава-

ат зборовите: „точките 1 и 2“. 
 

IV 
Во делот IV точка 1. по бројот: „1.4“  запирката се 

брише, а зборовите „точка 2 и точка 3“ се заменуваат 
со зборовите: „и точка 2“. 

 
V 

Во делот V зборовите: „1, 2 и 3“ се заменуваат со 
зборовите: „1 и 2“, а зборот „Буџет“ се заменува со збо-
ровите: „Проектот на УСАИД за унапредување на ин-
вестирањето и извозот“. 

 
VI 

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

 
Бр.41-4903/1         Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година          на Владата на Република   
  Скопје        Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2265. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученички стан-

дард („Службен весник на Република Македонија” број 
52/2005, 117/2008, 17/2011 и 135/2011) и член 42 став 3 
од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2012 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 180/2011), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3.7.2012 го-
дина, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ  

СТАНДАРД ЗА 2012 ГОДИНА 
   
1. Во Програмата за остварување и развој на дејно-

ста во ученичкиот стандард за 2012 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 8/12) во точка 1 
ставот 3 се менува и гласи: 

“Во Република Македонија постојат 18 ученички 
домови, од кои четири ученички дома (кои се за учени-
ци со посебни образовни потреби, како ученички домо-
ви се наменети за ученици со оштетен вид, слух и го-
вор и ученици со пречки во развојот).“ 

Во став 6 алинејата 6 се менува и гласи: 
“- стипендии за ученици-деца на бранителите, кои 

се доделуваат согласно Законот за посебните права на 
припадниците на безбедносните сили на Република 
Македонија и на членовите на нивните семејства 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
02/02, 17/03, 03/04 и 66/07) по основ на потпишани до-
говори со Министерството за образование и наука и 
добиваат износ од 2.200 денари за девет месеци во го-
дината;“. 

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

 
Бр.41-4997/1        Заменик на претседателoт 

3 јули 2012 година         на Владата на Република   
  Скопје         Македонија, 
                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

2266. 
Врз основа на член 67 став 2 од Законот за гранична 

контрола („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 171/10), министерот за внатрешни работи во соглас-
ност со министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЛИКОТ, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ ЗА 
ПОСТАВУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ ТАБЛИ, ОЗНАКИ 

И ДРУГА СИГНАЛИЗАЦИЈА (∗) 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува обликот, содржи-

ната и начинот за поставување на гранични табли, оз-
наки и друга сигнализација со кои се предупредува на 
приближувањето на граничната линија и се означува 
граничниот премин и неговото подрачје. 
                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ)  
бр. 562/2006 на Европскиот Парламент и Советот зa правилата 
кои го уредуваат начинот на движењето на лица преку границите 
(Шенгенски граничен кодекс), од 15.03.2006 година, CELEX 
бр.32006R0562 
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II. ОБЛИК И СОДРЖИНА НА ГРАНИЧНИТЕ ТАБЛИ, 

ОЗНАКИ И ДРУГА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 

1. Гранична табла за предупредување  
на приближувањето на граничната линија 

 
Член 2 

Граничната табла со која се предупредува на приб-
лижувањето на граничната линија е изработена од ме-
тал со правоаголна форма со димензии 90 х 150 см. 
Подлогата на граничната табла е во бледо жолта реф-
лектирачка боја, со црна рамка на која податоците се 
испишани со црни букви. На горниот дел од таблата во 
средина, се наоѓа грбот на Република Македонија, а 
под грбот на Република Македонија, во средниот дел 
на таблата на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо е испишан натписот „ВНИМАНИЕ! ГРАНИЧ-
НА ЛИНИЈА” и под него превод на натписот на англи-
ски јазик „ATTENTION! BORDER LINE” (Образец бр. 
1). 

На граничната табла од став 1 на овој член може да 
се постави и дополнителна метална табла со димензии 
30 х 150 см. Подлогата на дополнителната табла е во 
бледо жолта рефлектирачка боја, со црна рамка на која 
со црни букви е испишана оддалеченоста до гранична-
та линија (Образец бр.1). 

 
2. Гранични табли за означување на граничен  

премин и подрачје на граничен премин 
 

Член 3 
Граничната табла за означување на граничниот пре-

мин е изработена од метал со правоаголна форма со 
димензии 90 х 150 см. Подлогата на граничната табла е 
во сина рефлектирачка боја, со црна рамка, на која по-
датоците се испишани со црни букви. На горниот дел 
на таблата во средина, се наоѓа грбот на Република Ма-
кедонија, а под грбот на Република Македонија, во 
средниот дел на таблата, на македонски јазик и негово-
то  кирилско писмо е испишан натписот „РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА” и под него превод на натписот на анг-
лиски јазик „REPUBLIC OF MACEDONIA” (Образец 
бр. 2). 

 
Член 4 

Граничната табла за означување на подрачјето на 
граничниот премин е изработена од метал со правоа-
голна форма со димензии 90 х 150 см. Подлогата на 
граничната табла е во сина рефлектирачка боја, со црна 
рамка, на која податоците се испишани со црни букви. 

На горниот дел на таблата во средина, се наоѓа гр-
бот на Република Македонија. Под грбот на Република 
Македонија, во средниот дел на таблата, на македонски 
јазик и неговото кирилско писмо е испишан натписот 
„ПОДРАЧЈЕ НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН”, а под него 
називот на граничниот премин. Под називот на гранич-
ниот премин е испишан натписот „ОГРАНИЧЕНО 
ДВИЖЕЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ” (Образец бр.3). 

За граничните премини што во текот на годината не 
се отворени 24 часа, под граничната табла од став 1 на 
овој член се поставува дополнителна метална табла со 

димензии 30 х 150 см на која на македонски јазик и не-
говото кирилско писмо е испишан натписот „ОТВО-
РЕН”. Во продолжение на натписот „ОТВОРЕН” е ис-
пишано работното време на граничниот премин и на 
англиски јазик е испишан натписот „OPEN” (Образец 
бр.3). 

 
3. Ознаки за означување на сообраќајните ленти 
кои овозможуваат селективни гранични проверки 

 
Член 5 

На поголемите гранични премини за патен сообра-
ќај се означуваат сообраќајни ленти што овозможуваат 
селектирање на правецот на движење на моторните во-
зила кон одредена контролна точка за државјаните на 
Република Македонија, државјаните на државите-член-
ки на Европската унија, Европската економска заедни-
ца и Швајцарија, како и за државјаните на останатите 
држави. 

 
Член 6 

Ознаката за означување на сообраќајните ленти на-
менети за гранични проверки на државјаните на Репуб-
лика Македонија се поставува на метална или еле-
ктронска табла на која е испишан натписот „МК”. Под 
натписот „МК”, на македонски јазик и неговото кирил-
ско писмо е испишан натписот „ДРЖАВЈАНИ”, а под 
него превод на натписот на англиски јазик „CITIZENS” 
(Образец бр.4). 

 
Член 7 

Ознаката за означување на сообраќајните ленти на-
менети за гранични проверки на државјаните на држа-
вите-членки на Европската унија, Европската економ-
ска заедница и Швајцарија се поставува на метална или 
електронска табла на која се испишани следните пода-
тоци: натпис „EU, EEA, CH” што се наоѓа во круг од 12 
златно жолти звезди. Под кругот, на македонски јазик 
и неговото кирилско писмо е испишан натписот „ДР-
ЖАВЈАНИ”, а под него превод на натписот на англи-
ски јазик „CITIZENS” (Образец бр.5). 

 
Член 8 

Ознаката за означување на сообраќајните ленти на-
менети за гранични проверки на државјаните на оста-
натите држави се поставува на метална или електрон-
ска табла на која на македонски јазик и неговото ки-
рилско писмо е испишан натписот „СИТЕ ПАТНИ-
ЦИ”, а под него превод на натписот на англиски јазик 
„ALL PASSENGERS” (Образец бр.6). 

 
Член 9 

Металните табли од членовите 6, 7 и 8 од овој пра-
вилник се со подлога во сина рефлектирачка боја на 
која податоците се испишани со бели букви. 

 
Член 10 

Во зависност од видот на превозното средство за 
кое е наменета сообраќајната лента, металните табли 
од членовите 6, 7 и 8 од овој правилник содржат соод-
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ветна ознака за автомобили, автобуси и товарни вози-
ла, со испишан назив на превозното средство на маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски 
јазик. 

 
4. Друга сигнализација за означување на граничниот 

премин и неговото подрачје 
 

Член 11 
Другата сигнализација за означување на гранични-

от премин и неговото подрачје ја опфаќа вертикалната 
светлосна сигнализација и хоризонталната сигнализа-
ција. 

 
Член 12 

Вертикалната светлосна сигнализација се состои од 
две кружни сигнални светла поставени одделно едно 
до друго во кутија со големина 50х50 см, од кои едната 
е во црвена боја и на неа е впишан знакот „X”, а друга-
та во зелена боја и на неа е впишан знакот „↑”. 

Вертикалната светлосна сигнализација од став 1 на 
овој член се поставува непосредно покрај ознаките за 
означување на сообраќајните ленти, на челната кровна 
конструкција на граничниот премин. 

 
Член 13 

Хоризонталната сигнализација е во вид на права 
линија во бела боја која се впишува на асфалтната под-
лога на коловозот попреку на сообраќајната лента која 
завршува на крајот од кабината за пасошка контрола на 
граничниот премин, при што на еден метар пред белата 
права линија се впишува со бели букви на латиница 
зборот „STOP”. 

 
III. НАЧИН ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ 
ТАБЛИ, ОЗНАКИ И ДРУГА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 
Член 14 

Граничните табли од член 2 став 1, член 3 и член 4 
став 1 од овој правилник, се поставуваат на два метал-
ни столбови од 6/4 (цол), чија должина изнесува 280 
см. Столбовите се поставуваат во висина од 130 см. од 
површината на земјата, а се вкопуваат во земја на бе-
тонска подлога на длабочина од 60 см. 

Дополнителните табли од член 2 став 2 и член 4 
став 2 од овој правилник се поставуваат во висина од 
90 см. од површината на земјата. 

Димензиите на столбовите и начинот на поставува-
ње од ставовите 1 и 2 на овој член се утврдени во 
Образецот бр.7. 

 
Член 15 

Граничната табла од член 2 став 1 од овој правил-
ник, се поставува на оддалеченост од 150 до 250 метри 
од граничната линија на десната страна од приодните 
патни правци кои водат кон граничната линија, на на-
чин да биде лесно воочлива во текот на денот и ноќта. 

Дополнителната табла од член 2 став 2 од овој пра-
вилник се поставува 10 см. под граничната табла од 
член 2 став 1 од овој правилник. 

 
Член 16 

Граничната табла од член 3 од овој правилник се 
поставува на самата гранична линија, односно на одда-
леченост од најмногу пет метри од граничната линија. 

На граничните премини за патен, железнички, воз-
душен и езерски сообраќај, граничната табла се поста-
вува пред влезот во подрачјето на граничниот премин 
на начин што е видлива за сите што влегуваат на тоа 
подрачје. 

 
Член 17 

На граничен премин за патен сообраќај граничната 
табла од член 4 став 1 од овој правилник се поставува 
на влез и излез од подрачјето на граничниот премин. 

На граничен премин за железнички сообраќај, гра-
ничната табла се поставува на влез во железничката 
станица, на перонот и на дел од пругата што се наоѓа 
на подрачјето на граничниот премин. 

На граничен премин за воздушен сообраќај, гранич-
ната табла се поставува пред влезот во подрачјето за 
вршење на гранични проверки и на влез во аеродром-
ската зграда. 

На граничен премин за езерски сообраќај, гранич-
ната табла се поставува на влезот во физички ограни-
чен дел од пристаништето, определен за вршење на 
гранични проверки. 

 
Член 18 

Металните табли од членовите 6, 7 и 8 од овој пра-
вилник се поставуваат и се прицврстуваат на челната 
кровна конструкција на граничниот премин во верти-
кална положба. 

Ако металните табли од став 1 на овој член не може 
да се постават на челната кровна конструкција на гра-
ничниот премин, тогаш се поставуваат во близина на 
сообраќајните ленти на метален држач во вертикална 
положба. 

 
Член 19 

Обрасците од бр. 1 до бр.7 се дадени во прилог и се 
составен дел од овој правилник. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 20 

Одредбите од членовите 7, 8 и 10 од овој правилник 
ќе важат до пристапувањето на Република Македонија 
во Европската Унија. 

 
Член 21 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за обликот, содржи-
ната и начинот за поставување на гранични табли, оз-
наки и друга сигнализација („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 21/07). 

 
Член 22 

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

 
  Бр.12.1-33723/1                     Бр. 01-13849/1  
30 мај 2012 година                            5 јуни 2012 година 

Скопје                    Скопје 
            

           Министер              Министер 
   за внатрешни работи,            за транспорт и врски, 
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.   Миле Јанакиески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2267. 
Врз основа на член 101 став (3) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10 и 53/11), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  ПОБ-
ЛИСКИТЕ  КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ПОМОШ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА 
ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, МАКСИ-
МАЛНИОТ ИЗНОС НА ПОМОШТА, НАЧИН ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШТА, СУБЈЕКТИТЕ 
КОИ ИМААТ ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО ПОСТАП-
КАТА, КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

Во Правилникот за  поблиските  критериуми за до-
делување помош за обезбедување на техничка поддр-
шка во земјоделството, максималниот износ на помо-
шта, начин за доделување на помошта, субјектите кои 
имаат право на учество во постапката, како и потребна-
та документација ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 30/11 и 177/11) во членот 2 став 1 од та-
белата точката 9 се менува и гласи:  

  
 

Вид на помош Поблиски 
критериуми 

Макси-
мален 
износ во 
денари 

"9
 
  

Изработка на на-
ционални знаци 
за земјоделските 
и прехранбени 
производи кои се 
заштитени со оз-
нака за потекло, 
географска озна-
ка и ознака за га-
рантиран тради-
ционален специ-
јалитет 

- директно и ин-
директно влија-
ние на поголем 
број субјекти во 
областа на земјо-
делството 
- реални и при-
менливи резул-
тати со брзи 
ефекти насочени 
кон остварување 
на дефинираните 
стратешки цели 
за развој на зем-
јоделството 

 

 
Член 2 

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

 
Бр. 11-6168/6             Министер за земјоделство, 

2 јули 2012 годинa           шумарство  и водостопанство, 
   Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2268. 

Врз основа на член 106 став 4 од Законот за здрав-
ствената заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 43/12), министерот за здравство во сог-
ласност со министерот за финансии, донесоа 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ 
НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДИРЕКТОР 
НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА, КАКО 
И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ  

НА УВЕРЕНИЕТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува програмата и на-

чинот на полагање на испитот за директор на јавна 
здравствена установа (во натамошниот текст: испит за 
директор), како и формата и содржината на образецот 
на уверението. 

 
Член 2 

Во програмата на полагање на испитот за директор 
на јавна здравствена установа (во понатамошниот 
текст: програма за испит), се утврдени содржините на 
модулите според кои кандидатот за испит за директор 
се подготвува за испитот, времетраењето на подгото-
вките за полагање на испитот и спроведувањето на ис-
питот. 

Програмата за испит е дадена во Прилог бр.1 и е со-
ставен дел на овој правилник. 

Литературата која се користи при подготовка на ис-
питот е составена од најдобрите книги од проектот 
“Превод на 1.000 стручни и научни книги и учебници 
од кои се учи на врвните универзитети во САД и Анг-
лија, а од областа на правото во Франција и Германи-
ја”. 
 

Член 3 
За пријавување на кандидатите за полагање на ис-

питот за директор се распишува оглас. 
Огласот се објавува во средствата за јавно инфор-

мирање и ги содржи следните информации:  
- Потребни документи за пријавување на огласот;  
- Бодирање според кое се врши рангирање на кан-

дидатот;  
- Податоци за содржината на Програма за полага-

њето на испитот за директор на јавна здравствена уста-
нова;   

- Контакт. 
 

Член 4 
Пријавувањето и евидентирањето на кандидатите за 

подготовка за полагање на испитот за директор се вр-
ши со поднесување на пријавата до архивата на Мини-
стерството за здравство. 

Кон пријавата од став 1 на овој член кандидатот 
треба да ги приложи следните документи: 
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1. Кратка биографија (резиме, Curriculum vitae);  
2.Мотивационо писмо;  
3. Уверение или диплома каде е наведен просекот 

од завршените академски универзитетски студии од 
прв циклус; 

4. Потврда за познавање на странски јазик: TOEFL 
или IELTS за англиски јазик или нивни еквивалент за 
соодветното говорно подрачје, а доколку кандидатот 
завршил последипломски или докторски студии во 
странство, доставување на копија од дипломата која е 
еквивалент на потврда за познавање на јазик; 

5.Потврда за завршени академски универзитетски 
студии од втор циклус (последипломски студии), до-
колку кандидатот поседува; 

6. Потврда за завршени академски универзитетски 
студии од трет циклус (докторски студии), доколку 
кандидатот поседува. 

Кандидатите кои имаат комплетна документација 
ќе бидат рангирани согласно бодирањето од член 5.  

 
Потврдите од точките 5 и 6 не се услов за прифаќа-

ње на апликацијата, но претставуваат предност при 
рангирањето на кандидатите. 

 
Член 5 

Рангирањето на кандидатот се врши согласно наве-
деното бодирање: 

- Просек од завршени академски универзитетски 
студии од прв циклус – 15 бода 

- Познавање на англискиот јазик (се приложува по-
тврда: TOEFL, IELTS за англиски јазик или нивни 
еквивалент за соодветното говорно подрачје, а доколку 
кандидатот завршил последипломски или докторски 
студии во странство, доставување на копија од дипло-
мата е еквивалент на потврда за познавање на јазик); - 
15 бода 

- Завршени академски универзитетски студии од 
втор циклус (последипломски студии) – 15 бода 

- Завршени академски универзитетски студии од 
трет циклус (докторски студии) – 25 бода 

- Рангирање на универзитетот на кој кандидатот ги 
завршил своите додипломски, последипломски или до-
кторски  студии: 

а) на национални универзитети врз основа на ранги-
рањето на универзитети спроведено  согласно Законот 
за високо образование - 10 бода 

б) на странски универзитети согласно ранг-листата 
на универзитети спроведена од Институтот за високо 
образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет - 
20 бода 

Ранг листата на кандидатите од член 5 ќе биде обја-
вена на веб страна на Министерството за здравство. 

 
Член 6 

Kандидатот кој успешно го положил испитот за ди-
ректор, пред доделувањето на уверението за положен 
испит за директор ќе го полага испитот од програмата 
за едукација за јавни набавки на Бирото за јавни наба-

вки, регулирано во Правилникот за програмата, начи-
нот на спроведување на испитот, висината на надоме-
стокот, како и формата и содржината на потврдата 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
18/11 од 14.02.2011 година). 

 
Член 7 

Реализацијата на програмата за испит за пријавени-
те кандидати започнува три седмици од денот на завр-
шување на објавениот конкурс за пријавување. 

За пријавените кандидати за полагање на испит за 
директор се водат досиеа за секој кандидат поединеч-
но. 

Досието на кандидатот се состои од пријава на кан-
дидатот составена од сите приложени документи, еви-
дентни листови и писмените тестови откако кандида-
тот ќе го заврши тестирањето на секој од модулите.  

Досието се архивира и чува во Министерството за 
здравство. 

 
Член 8 

Министерството за здравство ги подготвува канди-
датите преку организирање и спроведување обука за 
полагање на испитот согласно програмата за испит.  

Обуката ќе се одржува континуирано во деновите 
петок, сабота и недела, со следната временска динами-
ка: 

- Петок од 17 до 22 часот 
- Сабота од 09 до 17 часот 
- Недела од 09 до 16 часот 
По спроведената обука, согласно програмата за ис-

пит, кандидатот го пријавува полагањето на испит за 
директор. 

За полагање испит може да се пријават само оние 
кандидати кои во целост го следеле модулот за кој се 
полага испитот, во рокот зададен со овој правилник. 

Полагање на испитите од секој модул поединечно 
ќе се закажува четири седмици по денот на отпочнува-
ње на обуката за конкретниот модул. 

Кандидатот кој ги исполнува условите за полагање 
на испит за директор се известува од страна на Мини-
стерството за здравство за времето и местото на пола-
гање на испитот најдоцна 8 дена пред денот определен 
за полагање на испитот. 

 
Член 9 

Кандидатот уплаќа 1.500,00 денари на жиро сметка 
на Министерството за здравство за секој модул на про-
грамата од член 2 на овој правилник. 

Кандидатот кој нe положил повеќе од два модули 
од програмата, не го положил испитот за директор.  

Кандидатот на кој му останало да полага уште еден 
модул, може да го полага истиот модул најдоцна во 
рок од шест месеца.  

Ако кандидатот не го положи повторното полагање 
на модулот во рокот од ставот (3) на овој член, се смета 
дека не го положил испитот.  
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Кандидатот кој во целост не го положил испитот 
или од оправдани причини не дошол на испит може ис-
питот за директор да го полага во наредниот закажан 
термин за полагање на испитот на начин предвиден со 
овој правилник. 

За полагање на испитот по втор и секој нареден пат, 
кандидатот уплаќа 16.000,00 денари на жиро сметка на 
Министерството за здравство вкупно за сите модули на 
програмата. 

 
Член 10 

Пред отпочнување на испитот, член на испитната 
комисија го проверува бројот  и идентитетот на канди-
датите кои се јавиле за полагање на испитот врз основа 
на документ за лична идентификација. 

 
Член 11 

За секој модул од програмата ќе се полага по еден 
испит. Секој испит трае 90 минути. 

Испитот се полага електронски, на компјутер. 
Тестирањето е поделено во два дела и тоа: прв дел 

кој се состои од прашања со избирање на еден точен 
одговор од понудените можни решенија и втор дел кој 
се состои од решавање на случај каде се понудени по-
веќе можни решенија од кои точно е едно или повеќе.  

Одговарањето се врши со електронско избирање на 
понудените можни решенија. 

Откако кандидатот ќе го заврши тестирањето, 
компјутерот го генерира бодирањето, при што канди-
датот веднаш го дознава резултатот. 

 
Член 12 

За време на траењето на испитот не е дозволено 
кандидатите меѓусебно да се договараат или да ја напу-
штаат просторијата во која се спроведува испитот.   

Ако испитната комисијата утврди некое од однесу-
вањата од став 1 на овој член ќе го отстрани кандида-
тот од полагањето на испитот. Во тој случај се смета 
дека кандидатот не го положил испитот. 

Ако кандидатот во текот на испитот се откаже од 
полагањето се смета дека не го положил испитот. 

 
Член 13 

За текот на испитот за директор се води записник 
во кој се внесуваат следните податоци: име и презиме 
на кандидатот, состав на испитната комисија, време на 
полагање на испитот, резултат од испитот и други по-
важни забелешки од текот на испитот. 

Записникот го потпишуваат членовите на испитна-
та комисија. 

 
Член 14 

Комисијата за полагање на испит за директор изда-
ва уверение за положен испит за директор на кандида-
тите кои го положиле испитот. 

Образецот на уверението за положен испит на дире-
ктор на јавна здравствена установа е даден во Прилог 
бр. 2 и е составен дел на овој правилник. 

Член 15 
Уверението за положен испит за директор е со ди-

мензии 30X21 цм. на  кое е отпечатен грбот на Репуб-
лика Македонија, под кој е испишан текстот: "Републи-
ка Македонија"; под него " Министерство за здрав-
ство", а на десната страна има место за: број, дата и ме-
сто; под него е испишан текстот: "Врз основа на член 
14 од Правилникот  за содржината на програмата и на-
чинот на полагање  на испитот за директор на јавна 
здравствена установа,  како и формата и содржината на 
образецот на уверението. 

Комисијата за полагање на испит за директор го из-
дава следново; под него во средина е испишан текстот: 
"УВЕРЕНИЕ"; под него има место за впишување на 
презиме, татково име и име на кандидатот, ден, месец, 
година и место на раѓање; па следи  ден, месец и годи-
на со простор на впишување на податоци и текстот: 
"полагаше  испит за директор на јавна здравствена 
установа (ден,месец и година на полагање со простор 
на впишување на податоци) пред испитна комисија за 
полагање на испит за директор и го положи испитот.";  

Долу на десната страна е испишан  текстот "Испит-
на комисија", и под тоа има место за потпис на члено-
вите на комисијата, а долу на левата страна е испишан 
текстот "Министер за здравство" и под него има место 
за потпис. 

 
Член 16 

Кандидатите кои го положиле испитот за директор 
се евидентираат, а тестовите се архивираат и приложу-
ваат во досието од член 7, став 3 кое го води Мини-
стерството за здравство. 

 
Член 17 

Министерот за здравство може по две години од 
моментот на назначување на кандидатот за директор, 
да организира повторна едукација со проверка на знае-
њето.  

 
Член 18 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за содржината на Програмата и 
начинот на полагање на испитот за директор на јавна 
здравствена установа и формата и содржината на обра-
зецот на уверението („Службен весник на РМ“ бр. 
54/07). 

 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во  "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
     Бр. 07-24813/1                  Бр. 07-5254/1  
28 јуни 2012 година                          22 јуни 2012 година 

   Скопје                       Скопје 
 

  Министер за финансии              Министер за здравство 
м-р Зоран Ставрески, с.р.           Никола Тодоров, с.р. 
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2269. 
Врз основа на член 27 став 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ број 43/12), министерот за здравство донесе 
 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УПАТУВАЊЕ НА ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРОЦЕДУРИ ЗА РАДИОЛОШКА 

ДИЈАГНОСТИКА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ЗА РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИКА 
(РТГ), КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА (КТ), МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА (МР) И МАМОГРАФИЈА 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на упатување на дијагностички процедури за радиолошка 
дијагностика и начинот на издавање на резултати за рентген дијагностика (РТГ), комјутерска томографија 
(КТ), магнетна резонанца (МР) и мамографија, кога снимањето е извршено со дигитален апарат. 
 

Член 2 
 Начинот на упатување на радиолошка дијагностика е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 
 

Член 3 
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на упатување 

на радиолошка дијагностика по правило согласно ова упатство. 
По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи 

од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и 
со проценка за натамошниот тек на третманот, при што истото од страна на докторот соодветно се 
документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 
 

Член 4 
При снимање со дигиталните апарати по правило на пациентот му се издава ЦД или ДВД со 

снимките, снимка отпечатена на хартија и стручен наод и мислење од доктор специјалист. 
 

Член 5 
 По исклучок од член 4 од ова упатство, снимката од дигиталните апарати може да се издаде на филм ако 
истата е потребна за било каква хируршка интервенција и за ургентни случаи. 
 За случаите наведени во ставот 1 на овој член, потребно е во упатот за наведената дијагностичка 
процедура да се наведе дека е потребно издавање на снимката на филм, и истиот да е потпишан од доктор 
специјалист, а за ургентните случаи истото да е изречно наведено од докторот кој што ја бара наведената 
дијагностичка процедура. 
 

Член 6 
 Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на  објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, освен одредбата од член 4 од ова упатство која ќе отпочне да се применува од 1 септември 2012 
година. 
  
         Бр. 07-4144/3                                           Министер, 
29 јуни 2012 година                                                  Никола Тодоров, с.р.  
             Скопје 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2270. 
Судскиот Совет на Република Македонија на сед-

ницата одржана на  ден 04.07.2012 година, согласно 
член 31 од Законот за Судски Совет на Република  Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2006 и 150/2010),  донесе 

 
О Д Л У К А 

  
Бројот на судиите на Апелациониот суд Гостивар се 

определува на 16 судии, вклучувајќи го и претседате-
лот на судот. 

Бројот на судиите на Апелациониот суд Скопје се 
определува на 53 судии, вклучувајќи го и претседате-
лот на судот. 

Бројот на судиите на Основен суд Гостивар се опре-
делува на 26 судии, вклучувајќи го и претседателот на 
судот. 

Бројот на судиите на Основен суд Куманово се 
определува на 39 судии, вклучувајќи го и претседате-
лот на судот. 

Одлуката се објавува во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 07-1103/1         Судски совет  

4 јули 2012 година      на Република Македонија 
Скопје                             Претседател, 
                                       Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2271. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 4.7.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Селвер Исмани, судија на Основен суд Куманово, со 
навршување на 64 години на 28.06.2012 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 4.7.2012 година.  

 
Бр. 07-1102/1           Судски совет  

4 јули 2012 година      на Република Македонија 
Скопје                            Претседател, 
                                       Александра Зафироска, с.р. 
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2272. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-
ва на член 39 и член 44 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006), објавува 

 
О Г Л А С 

 
- За избор на претседател на Апелационен суд Битола; 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Гостивар; 
- За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Куманово; 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Ресен и 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Тетово. 
Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  
47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 
58/06) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр. 150/2010). Кандидатите за избор на судија треба да 
ги исполнуваат  условите предвидени во член 45 од За-
конот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/06) и 
член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 35/08).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е по-
старo од eдна година од денот на издавање и уверение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија дејност или должност, да не е по-
старо од  шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образе-
цот за пријава може да се подигне во електронска фор-
ма на WEB страната на Судскиот совет на Република 
Mакедонија на следната адреса:  

http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. 
Покрај наведеното лицето кандидат за носител на 

јавна функција треба да достави и доказ за верифици-
рана изјава за исполнување на условите за вршење на 
јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 
од Законот за определување дополнителен услов за вр-
шење јавна функција („Службен весник на РМ“ 
бр.14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за определување допол-
нителен услов за вршење јавна функција („Службен 
весник на РМ“ бр. 64/09 од 22.5.2009 година), издаден 
од надлежната Комисија за верификација на факти, 
согласно наведениот закон. Некомплетните документи 
нема да се разгледуваат. 

                                                                                                              
Бр. 07-1058/1           Судски совет  

25 јуни 2012 година             на Република Македонија 
   Скопје                                Претседател, 
                                       Александра Зафироска, с.р. 
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