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С О Д Р Ж И Н А

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
588. 

Врз основа на член 5 став 3 и член 30 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.04.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ОСТВА-
РЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И 
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА И ДАВАЊЕ НА СОГЛАС-
НОСТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И 
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ 
ОД ПРОЕКТОТ “ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ТЕТОВО СО ЗАФАЌАЊЕ НА ПОВРШИНСКИ ВОДИ ОД 

СТУДЕНА РЕКА И РЕКА ПЕНА“ 
 

Член 1 
 Во Одлуката за распределба на дел од вишокот на средствата остварени од работењето на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2005 година и давање на 
согласност за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија наменети за реализација на дел од Проектот “Водоснабдување на Тетово со зафаќање на по-
вршински води од Студена Река и река Пена“ бр. 19-3680/1 од 13.10.2005 година, во членот 1 и членот 4, бро-
јот “100.000.000,00“ се заменува со бројот “59.000.000,00“. 

 



Стр. 2 - Бр. 48 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 април 2006 
 

Член 2 
Разликата на средствата од членот 1 на оваа одлука за изведување 

на дел од Проектот “Водоснабдување на Тетово со зафаќање на 
површински води од Студена Река и река Пена“ во износ од 
41.000.000,00 денари да се обезбедат од вишокот на средствата на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија  кои се остварени од работењето на Јавното 
претпријатие во 2006 година, а кој произлегува од продажбата на 
објектот Светски бизнис центар - Скопје.  

Член 3 
Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со 

станбен и деловен простор на Република Македонија да ја 
организира изградбата на дел од Проектот “Водоснабдување на 
Тетово со зафаќање на површински води од Студена Река и река 
Пена“, во соработка со општина Тетово, која треба да ја утврди 
делницата за изведување.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во 

“Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 19-1509/1                                    Претседател на Владата  
7 април 2006 година                           на Република Македонија,  

    Скопје                                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________  

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
589. 

Врз основа на член 119 став 1 од Законот за заштита и спасу-
вање ("Службен весник на РМ" број 36/04 и  49/04), директорот 
на Дирекцијата за заштита и спасување и министерот за образова-
ние и наука донесуваат  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ОБУЧУВАЊЕТО ЗА САМОЗАШТИТА ВО 
ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на 

спроведување на обучувањето за самозаштита во образовните ин-
ституции.   

Член 2 
Во наставниот процес се обработуваат наставни теми за обу-

чување за самозаштита во услови на земјотреси, пожари и експ-
лозии, опасни материи, епидемии и заразни болести кај животни 
и растенија, снежни намети, лавини и луњи, поплави, поројни 
дождови и лизгање на земјиштето атмосферски непогоди, сообра-
ќајни несреќи, несреќи во рудници, експлозии од течен нафтен 
гас и природен гас.   

Член 3 
Секоја наставна тема ги обработува следните содржини и 

активности: 
- општите поими;  
- причините за појава;  
- основните карактеристики;  
- последиците од нивното настанување; 
- мерки за заштита и спасување: превентивни и оперативни 

мерки (пред настанување, за време на настанувањето и после на-
станување на опасноста); 

- средства и опрема која се користи за заштита и спасување; 
- вежбање на постапки на превентивните и оперативните мер-

ки за лична и колективна заштита при појава на опасностите од 
член 2 на овој правилник.   

Член 4 
Во основното образование наставните теми за обучување за 

самозаштита се реализира: 
- со интегрирање во наставната Програма од наставните предмети: 

природа и општество, општество, географија, биологија, хемија, тех-
ничко образование и здравствено и физичко образование;    

- во слободните активности;   
- со планирање и одредување на ден за вежбање за  заштита и 

спасување во годишната Програма на училиштето;  
- во ученичките натпревари.  

Член 5 
Содржините и активностите на секоја наставна тема за обучување 

за самозаштита што се обработува во наставната Програма се определе-
ни според возраста на учениците и тоа: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- во подготвително одделение; 
- во прво до четврто одделение; 
- во петто и шесто одделение;  
- во седмо и осмо одделение.   

 
Член 6 

Вкупниот број на наставни часови на кои се обработуваат со-
држини и активности од наставните теми за обучување за самоза-
штита во наставната Програма е:    

- oд подготвително до четврто одделение: од 8 до 12 часа; 
- од петто до осмо одделение: од 12 до 20 часа. 
 

Член 7 
Во средното образование наставните теми за обучување за 

самозаштита од член 2 и содржините и активности од член 3 се 
реализира во прва и втора година и тоа: 

- како задолжителна изборна активност со 35 часа;  
- со планирање и одредување на ден за вежбање за заштита и спа-

сување во годишната Програма на училиштето;  
- во ученичките натпревари. 
 

Член 8 
Наставните теми за обучување за самозаштита се обработува-

ат преку теоретски дел и со вежбање (вежбовни активности).  
 

Член 9 
Во основното образование содржините и активностите од на-

ставните теми за обучување за самозаштита ги реализираат на-
ставниците по соодветниот предмет каде тие ќе бидат обработу-
вани.    

Во средното образование содржините и активностите од на-
ставните теми за обучување за самозаштита ги реализираат соод-
ветните наставници од училиштето каде тие се обработуваат.   

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". 

 
  Министерство за                                                    Дирекција за 
образование и наука                                         заштита и спасување 
        Министер,                                                           Директор, 
Азис Положани, с.р.                                         Киро Атанасов, с.р. 

__________ 
      

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
590. 

Врз основа на член 253 од Законот за хартии од вредност 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), а во 
врска со член 37, 38 и 41 од Законот за хартии од вредност 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 
34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на ден 10.03.2006 година го доне-
се следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Акционерското друштво за производство, откуп 

ферментација и промет на тутун Алајанс Уан Македонија АД 
Кавадарци се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност - четврта емисија на вкупно 28.645 акции од кои 26.867 
обични акции и 1.778 приоритетни акции во вредност од 1.464.619 
евра согласно Одлуката бр. 02-280/1 од 16.12.2004 година донесена 
од Собранието на акционери на Друштвото, во денарска 
противвредност од 89.281.700,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на 
ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од 
вредност во рокот и на начинот уреден со Законот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
4. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 07-204/4                            Комисија за хартии од вредност 

10 март 2006 година                                     Претседател, 
    Скопје                                   проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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