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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
913.
Врз основа на член 41 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.1.2011
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија,
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
37/1998, 45/1998, 28/1999, 61/1999, 21/2001, 30/2001,
21/2002, 69/2003, 147/2007, 139/2008, 87/2009, 135/2009
и 67/2010), членот 4 се менува и гласи:
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„Службата ги извршува следните општи работи и
услуги:
- сметководствено-финансиски;
- за потребите на Владата на Република Македонија
води внатрешна евиденција на недвижностите кои таа
ги користи;
- услуги на писарница (прием, заведување, распоредување и доставување пошта и пратки);
- дактилографски услуги;
- стенографски услуги;
- јазична редакција на текстовите и материјалите
(лекторирање);
- одржување на објектите и деловните простории
што ги користат органите на државната управа и репрезентативните и резиденцијалните објекти, во согласност со Програмата за инвестиционо одржување на
репрезентативните и резиденцијалните објекти и службени простории на органите на државната управа;
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- набавка на мебел и опрема за потребите на Владата на Република Македонија и репрезентативните и резиденцијалните објекти;
- тековно одржување на објектите и деловните простории што ги користат органите на државната управа
и репрезентативните и резиденцијалните објекти;
- воспоставување и одржување внатрешни и надворешни телефонски и телефакс врски;
- обезбедување на објектите;
- ПП заштита;
- хортикултурно уредување на работните простори,
репрезентативните и другите објекти, одржување на
парковите и зеленилото и набавка на сакциско цвеќе и
цветни аранжмани;
- печатење и умножување материјали;
- превоз со моторни возила за службени потреби;
- превоз со воздухоплови за службени потреби;
- резервација на авиобилети и билети за железничкиот сообраќај за службени патувања во странство;
- услуги за мобилна телефонија;
- набавка на канцелариски материјали, тонери, тоалетна хартија, средства за хигиена и друго;
- угостителски услуги;
- одржување хигиена;
- учество во организирање манифестации;
- изградба на градежни објекти;
- реконструкција на објекти и деловни простории
кои ги користат органите на државната управа и репрезентативните и резиденционалните објекти, во согласност со Програмата за инвестиционо одржување на репрезентативните и резиденционалните објекти и службени простории на органите на државната управа, и
- други работи и услуги од општ карактер.”
Член 2
Членот 4-а се брише.
Член 3
Во членот 8 ставот 2 се брише.
Член 4
Членот 12 се менува и гласи:
„За потребите на Министерството за одбрана, Службата извршува само услуги за користење на објектите
за репрезентација и услуги за превоз со воздухоплови.”
Член 5
Членот 13 се менува и гласи:
„За потребите на Министерството за надворешни
работи Службата ги извршува само услуги за резервација на билети за службени патувања во странство, да-
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вање угостителски услуги во објектот на Министерството, превоз со воздухопловите и патничките моторни
возила и користење на објектите за репрезентација.”
Член 6
Во членот 20 по зборот „работи” запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се
бришат.
Член 7
Списокот на органи - корисници на услугите на
Службата за општи и заеднички работи се заменува со
нов Список на министерствата и органите во состав,
секретаријати и други стручни служби на Владата на
Република Македонија, самостојните органи на државната управа, управни организации, правосудните органи и други државни органи кој е даден во прилог и е
составен дел на оваа одлука.
Член 8
Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.67/10), членот
9 се брише.
Списокот на органи - корисници за набавка на стоки, услуги или работи на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со
денот на влегување во сила на оваа одлука престанува
да важи.
Член 9
Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.67/10), во
членот 10 запирката се заменува со точка, а зборовите:
„а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2011 година” се бришат.
Член 10
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 51-47/1
25 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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914.
Врз основа на член 29 став 9 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и
158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРАНСПОРТ, УГОСТИТЕЛСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC
ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СУРИН“ С.РОГАЧЕВО, ОПШТИНА
ЈЕГУНОВЦЕ
1. На Друштвото за производство, градежништво,
транспорт, угостителство, трговија и услуги УРБАН
ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN
CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина–варовник на локалитетот „Сурин“ с. Рогачево,
општина Јегуновце, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно
поврзани со праволинии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата
Y
7.512.781,00
7.513.000,00
7.512.990,00
7.513.010,00
7.512.970,00
7.512.781,00

Координата
X
4.667.870,00
4.667.870,00
4.667.800,00
4.667.780,00
4.667.530,00
4.667.477,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,071
km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Начинот, висината и роковите за плаќање на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа
одлука се определени во Договорот за концесија, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за
експлоатација на минерални суровини.
5. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
6. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 51-876/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Бр. 37 - Стр. 7
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Врз основа на член 11 став 5 од Законот за странците („Службен весник на Република Македонија ”бр.
35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009 и 156/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДРЖАВЈАНИ НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЕДИНСТВЕНА ПОВЕЌЕКРАТНА ВИЗА Ц ВАЖЕЧКА ЗА СИТЕ ЗЕМЈИ ПОТПИСНИЧКИ НА
ШЕНГЕНСКИОТ ДОГОВОР
Член 1
Со оваа oдлука се овозможува влез во Република
Македонија, без македонска виза, на државјани на трети земји кои поседуваат единствена повеќекратна виза
Ц важечка за сите земји потписнички на Шенгенскиот
договор, со рок на важност подолг од најмалку пет дена од планираниот престој во Република Македонија,
ако ги исполнуваат условите од член 11 став 1 алинеите 1, 3, 4, 5 и 6 од Законот за странците.
Член 2
Државјаните на трети земји може да престојуваат
во Република Македонија при секој влез на територијата на Република Македонија најмногу до 15 дена, при
што вкупното траење на последователните престои во
Република Македонија, не смее да биде подолго од три
месеци во текот на секој шестмесечен период, сметајќи
од денот на првото влегување.
Член 3
Одредбите од оваа oдлука ќе важат до пристапувањето на Република Македонија во Европската унија.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-966/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

916.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари (свежо цвеќе), со следните
карактеристики:
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Член 2
Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје.
Член 3
Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1
од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-1049/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

917.
Врз основа на член 55, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
8/2005 и 150/2007) Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
КИЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари (огревни дрва), со следните
карактеристики:

Член 2
Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Кичево.
Член 3
Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Кичево, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
членот 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 51-1118/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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918.
Врз основа на член 254, став 1 од Законот за трговски
друштва („Службен весник на Република Македонија”
бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010
и 24/2011), Владата на Република Македонија во својство на единствен содружник на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, на седницата
одржана на 15.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И
ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС
ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се зголемува основната главнина на
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Скопје со вложување на паричен влог во износ од
20.000.000,00 денари.
Член 2
Се задолжува Друштвото за изградба, управување и
издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје да изврши упис за зголемување на
основната главнина во трговскиот регистар што се води
при Централниот регистар на Република Македонија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.51-1169/2
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

919.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ “LOGEX 11” ВО УКРАИНА
1. За учество во вежбовна активност „LOGEX 11”
во Украина, (во натамошниот текст: вежбовна активност)
која ќе се одржи во Киев, Украина, во период од 7 до
18 ноември 2011 година, се испраќа 1 припадник на
Армијата на Република Македонија.
2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот на персонал и опрема, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Македонија.
3. Подготовките и организацијата на учесниците во
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството
за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
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5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-1173/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

920.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „BRILLIANT LEDGER”
ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
1. За учество во вежбовна активност „BRILLIANT
LEDGER” во Република Грција, (во натамошниот текст:
вежбовна активност) која ќе се одржи во Република
Грција, во период од 4 до 14 октомври 2011 година, се
испраќаат 5 припадници на Армијата на Република Македонија.
2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот на персонал и опрема, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност се на товар на Министерство за одбрана на Република Македонија.
3. Подготовките и организацијата на учесниците во
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството
за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-1175/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

921.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01,
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „BRILLIANT ARROW”
ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА
1. За учество во вежбовна активност „BRILLIANT
ARROW” во Република Франција, (во натамошниот
текст: вежбовна активност) која ќе се одржи во Република Франција, во период од 12 до 23 септември 2011
година, се испраќаат 6 припадници на Армијата на Република Македонија.
2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот на
персонал и опрема, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност се на товар на Министерство за одбрана на Република Македонија.
3. Подготовките и организацијата на учесниците во
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството
за одбрана.
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4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-1177/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

922.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“бр.42/01,
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ “SEA BREEZE” ВО
РЕПУБЛИКА УКРАИНА
1. За учество во вежбовна активност “SEA
BREEZE” во Република Украина, (во натамошниот
текст: вежбовна активност) која ќе се одржи во Република Украина, во периодот од 16 до 18 јуни 2011 година, се испраќаат 36 припадници на Армијата на Република Македонија.
2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот на
персонал и опрема, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Македонија.
3. Подготовките и организацијата на учесниците во
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството
за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-1178/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

923.
Врз основа на член 29, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижните ствари – објекти на детски одморалишта кои се наоѓаат во:
- Детско одморалиште “Пелистер”- Битола евидентирано во Имотен лист бр.36, КО Магарево ,КП 347 и тоа:
Објект број 1 (Главен објект)
Приземје 755 м2, кат 1 -860 м2 и тераси 101 м2
кат 2 – 921 м2 и тераси 115 м2, кат 3 -785 м2 и тераси
119 м2 и кат 4 -602 м2 и тераси 134 м2.
Објект број 2 (Павиљон)
Подрум 39 м2, сутерен 188 м2 , приземје 214 м2 .
Објект број 3 (Стар ресторан)
Подрум 65 м2, сутерен 240 м2 , приземје 330 м2 .
Објект број 4 (Стара перална)
Подрум 180 м2, приземје 151 м2.
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- Детско одморалиште “Михајлово- Кавадарци евидентирано во Имотен лист бр.195, КО Конопиште ,КП
968 и КП 972, и тоа:
Објект 1 ( Нов објект, павиљон)
Подрум 56 м2, приземје 310 м2 ,кат 1 -352 м2 , тераси 30 м2 и поткровје 276 м2 .
Објект 2 ( Кујна со трпезарија)
Подрум 80 м2 , приземје 249 м2 и балкон од 64 м2.
Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа
одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена утврдена согласно Методологијата за утврдување
на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен
весник на Република Македонија” бр. 50/05, 40/10 и
46/10), и тоа по износ од 53.474.084,00 денари за Детско
одморалиште “Пелистер” –Битола и 7.521.870,00 денари
за Детско одморалиште “Михајлово”- Кавадарци.
Член 3
Огласот за јавно наддавање за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се распише
под следните услови:
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 20% од почетната цена на недвижните
ствари, со уплата на депозитната сметка на Министерството за труд и социјална политика;
- рокот за плаќање на депозитот - најдоцна три дена
пред денот на одржување на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од
страна на Комисијата на Министерството за труд и социјална политика за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за труд и социјална политика;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите
деловно способни домашни и странски физички и
правни лица;
- начин на плаќање на купопродажната цена - во готово, еднократно (не е дозволено одложено плаќање);
- рок за плаќање на купопродажната цена- 60 дена
од денот на склучување на договорот за купопродажба.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-1192/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

924.
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за
користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” број
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО
– ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА
Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на
движнитe ствари:
- ќебе војничко – II класа..............120 парчиња;
- каса со сеф – II категорија –делумно исправни....3
парчиња.
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
без надомест на трајно користење на казнено – поправната установа Затвор Битола.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на казнено – поправната установа Затвор Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на
трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-1199/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

925.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за локална
самоуправа му се дава на користење, недвижна ствар –
зграда број 1 на КП бр. 985, кат 1 во површина од 123
м2; кат 1, во површина од 7 м2; приземје, во површина
од 65 м2; приземје, во површина од 30 м2 и земјиште
под зграда, во површина од 164 м2, запишана во
Имотен лист бр. 781 КО Пехчево, сопственост на
Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-1255/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

926.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД
НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
– ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД Член 1
Со оваа одлука на Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд, се дава
на трајно користење без надомест дел од недвижна
ствар – објект на Бул. „Илинден“ бб Скопје, лоциран
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на КП бр. 2025 и КП бр. 2026 запишани во Имотен
лист бр. 25610 за КО Карпош и тоа: дел од приземје со
површина од 50,49 м2, кат 1 со површина од 495 м2 и
мансарда со површина од 109 м2 сопственост на
Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1286/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

927.
Врз основа на член 77 став 1 од Законот за заштита
на децата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008,
107/2008, 83/2009 и 156/2009) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3. 2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА
„ДЕТСКА АКАДЕМИЈА СЛОНЧЕ“ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на
Приватна установа за деца - детска градинка „Детска
Академија Слонче “ во Скопје на ул. „Октомвриска револуција“ бр. 4-6/2.
Член 2
Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз
основа на поднесокот (барањето) од лицата Катерина
Лефкоска од Гостивар, со адреса на живеење на ул.
Трифко Андоноски“ бр. 10 Гостивар и Златановска
Стефанка од Скопје, со адреса на живеење на ул. „Иво
Лола Рибар“ бр. 74/3-2 Скопје.
Член 3
Во приватната установа за деца од член 1 на оваа
одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, кој како
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега,
исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности
за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од две до шест години живот, согласно Законот
за заштита на децата.
Член 4
Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст во Приватната
установа за деца - детска градинка „Детска Академија
Слонче“ во Скопје ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста .
Член 5
Потребната опрема за опремување на Приватната
установа за деца - детска градинка „Детска Академија
Слонче“ во Скопје е согласно пропишаните стандарди
и нормативи за вршење на дејноста.
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Член 6
Приватната установа за деца - детска градинка
„Детска Академија Слонче“ во Скопје ќе биде сместена
во станбено деловен објект на улица „Октомвриска
револуција“ бр. 4-2/6, Скопје, со вкупна површина од
околу 120 м2.
Член 7
Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитание е околу 30 деца на возраст од две до
шест години и ќе бидат распоредени во две згрижувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата во
групите утврдени со Законот за заштита на децата.
Член 8
Програмата за вршење на дејноста е соодветна на
Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски
градинки која се остварува во јавните установи за деца
– детски градинки во Република Македонија.
Член 9
Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во
Приватната установа за деца - детска градинка „Детска
Академија Слонче“ во Скопје е македонски јазик и неговото кирилско писмо .
Член 10
Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје ќе отпочне со работа,
по добивањето на решението за вршење на дејноста од
министерот за труд и социјална политика и уписот во
Централниот регистар на Република Македонија.
Член 11
Средствата потребни за работа на Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија
Слонче“ во Скопје ги обезбедува основачот.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-1322/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

928.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
15.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА-ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО ЗА
АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука, Владата на Република Македонија
доделува средства во висина од 7.000.000,00 денари за
финансирање определен број постдипломски студии во
странство од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ за академската 2011/2012 година, во рам-
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ките на средствата определени со Буџетот на Република Македонија, за Владата на Република Македонија,
раздел–04009, потпрограма 20–Секретаријат за европски прашања, расходно конто 464–разни трансфери.
Член 2
Во смисла на оваа одлука се сметаат постдипломски студии од правото, економијата и политиките на
ЕУ во странство, при што предност ќе се даде на кандидатите кои немаат обезбедени финансиски средства
за покривање на студиите од наведените области по
друг основ.
Член 3
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за обезбедување трошоци за школарина, сместување,
исхрана и патни трошоци до дестинацијата на студирање и назад.
Член 4
Изборот на кандидати за доделување на средствата
од член 1 од оваа одлука се врши по пат на јавен конкурс.
Член 5
Кандидатот за доделување средства од член 1 на
оваа одлука треба да ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин на Република Македонија;
- да поседува универзитетска диплома за завршено
соодветно високо образование и уверение за положени
испити, или да е во завршна година од студиите, под услов истите да ги заврши најдоцна до 31.7.2011 година.
Предност им се дава на кандидатите со висок просечен успех на студиите.
- да потврди дека одлично го владее англискиот јазик (TOEFL, IELTS, или друг релевантен доказ дека ги
завршил своите додипломски студии на англиски јазик
надвор од државата, или пак долгогодишно го користел странскиот јазик по основ на привремено жителство или подолг престој во одредена странска држава и
други релевантни фактори за познавање на јазикот).
Познавањето на други странски јазици од земјите
членки на ЕУ ќе се смета за предност.
- да потврди дека започнал постапка за запишување
на постдипломски студии кои траат една академска година (до 12 месеци) на високообразовна институција во
странство со соодветна програма на постдипломски студии од областите наведени во член 2 од оваа одлука.
Член 6
Нема да бидат разгледувани пријавите на кандидатите кои:
- доставиле непотполна документација;
- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за
пријавување на конкурсот;
- веќе се во тек со постдипломски студии од областа на ЕУ во странство;
- се пред завршување на постдипломски студии или
штотуку ги завршиле своите постдипломски студии од
областа на ЕУ во странство;
- кои веќе завршиле едни постдипломски студии и
бараат стипендија за втори постдипломски студии и
- започнале постапка за запишување или се запишале на постдипломски студии од областа на ЕУ во
странство, кои траат подолго од 12 месеци.

24 март 2011

Член 7
Давателот на стипендијата, во смисла на член 3 од
оваа одлука, се обврзува да ги покрие трошоците во висина од најмногу 20.000,00 евра.
Трошоците кои го надминуваат износот наведен во
став 1 од овој член ќе бидат на товар на корисникот на
стипендијата.
Член 8
Конкурсот за прибирање пријави од заинтересирани кандидати за доделување средства од член 1 од оваа
одлука го распишува Секретаријатот за европски прашања во првата половина од годината.
Конкурсот се објавува во дневниот печат во два
весника, од кои најмалку во по еден од весниците што
се издаваат на македонски јазик и во весниците што се
издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот, во траење од 30 дена од денот на неговото
објавување.
Член 9
За спроведување на конкурсот и изборот на кандидатите, Секретаријатот за европски прашања формира
Комисија.
Комисијата е составена од претседател, заменик на
претседателот од редот на вработените во Секретаријатот за европски прашања и по еден член и негов заменик од: Канцеларија на Претседателот на Владата на
Република Македонија, Генералниот секретаријат на
Владата, Министерството за образование и наука, Министерството за финансии, Министерство за информатичко општество и администрација и Секретаријат за
спроведување на Рамковниот договор на Република
Македонија. Во работата на комисијата, како член на
комисијата за доделување стипендии учествува и член
од тесното семејство на г-ѓа Габриела Коневска - Трајковска.
За стручно организационите работи на Комисијата
се грижи секретар и заменик на секретарот на Комисијата, кои се определуваат од редот на вработените во
Секретаријатот за европски прашања.
Член 10
Комисијата врши избор од пристигнатите пријави
за користење на средствата од член 1 на оваа одлука,
согласно принципот за обезбедување квалитет и стручност на избраните кандидати, водејќи грижа и за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија и доставува предлог-список до Владата на Република Македонија.
Изборот на кандидатите го врши Владата на Република Македонија врз основа на предлог-списокот добиен од Комисијата.
За извршениот избор на кандидати се известуваат
сите кандидати кои се пријавиле на конкурсот во рок
од осум дена од денот на извршениот избор.
Член 11
Секретаријатот за европски прашања ги презема неопходните активности за извршување на плаќањето на
доделените средства на избраните кандидати на универзитетите во странство.
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Член 12
Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања склучува договор со избраните кандидати, со кој тие се обврзуваат да бидат работно ангажирани во државната
управа во период од најмалку 3 (три) години од нивното завршување на постдипломските студии. Периодот
на задолжително работно ангажирање точно се определува во зависност од висината на доделените средства.
Корисниците на стипендијата на кои им се доделува стипендија во висина до 15.000,00 евра се обврзуваат на работен ангажман од 3 (три) години, а за секој дополнителен износ од 5.000,00 евра се додава по една
година работен ангажман.
Доколку висината на стипендијата го надминува износот од 15.001,00 евро, корисникот на стипендијата се
обврзува на работен ангажман во државната управа од
по 1 (една) дополнителна година за секои дополнителни 5.000,00 евра.
Во договорот од став 1 на овој член ќе бидат детално уредени правата и обврските на Владата на Република Македонија и стипендистите по однос на доделената стипендија.
Член 13
Секретаријатот за европски прашања редовно ќе ја
информира Владата на Република Македонија за корисниците на стипендиите кои ги завршиле постдипломските студии, врз основа на што Владата предлага
и врши избор на институции на државната управа каде
што корисниците на стипендијата ќе бидат работно ангажирани.
Член 14
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-1346/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

929.
Врз основа на член 30, став 1, алинеја 3 од Законот
за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008,
20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/2010 и 158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗ НА ПЧЕНИЦА
Член 1
Со оваа одлука се ограничува извозот на пченица и
наполица со тарифна ознака 1001 до 15.9.2011 година.

Бр. 37 - Стр. 13

930.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2011 ГОДИНА НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма за 2011 година на Јавното
претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје бр.
02-20/5 од 2.2.2011 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана
на 2.2.2011 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-7964/1-10
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

931.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите бр.51-6020/32 од 24 ноември 2010 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
155/10), во член 1 во ставот 1 зборовите: „во корист на
Република Македонија во Јавната книга за запишување
на правата на недвижностите.“, се бришат.
Во ставот 1 се додава алинеја 1, која гласи: „на недвижна ствар објект кој се наоѓа во Скопје на ул. „Босна
и Херцеговина“ бб, на КП 11968, КО Скопје, број на
зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат
приземје, број на посебен дел од зграда 0, намена на
посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во
64м2, во корист на Република Македонија во Јавната
книга за запишување на правата на недвижностите.“

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 51-1485/1
8 март 2011 година
Скопје

Бр. 51-7804/1-10
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 14 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

932.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на
недвижностите бр.51-6020/28 од 24 ноември 2010 година („Службен весник на Република Македонија” бр.
155/10), во членот 1 став 1, и во алинеите 1, 2, 3 и 4
бројот „16416” се заменува со бројот „16419”.
Во ставот 1 се додаваат три нови алинеи, како алинеи 1, 2 и 3, кои гласат:
„на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, на ул. „11-ти Октомври“ бб, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број
на посебен дел од зграда 0, намена на посебен дел од
зграда дп, вкупна површина во 24 м2,
- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, на ул. „11-ти Октомври“ бб, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен дел од зграда
дп, вкупна површина во 35 м2,
- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, на ул. „11-ти Октомври“ бб, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен дел од зграда
дп, вкупна површина во 52 м2”.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-7804/2-10
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

933.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на нед-

24 март 2011

вижностите бр.51-6020/23 од 24 ноември 2010 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
155/10), во член 1 во ставот 1 зборовите: „во корист на
Република Македонија во Јавната книга за запишување
на правата на недвижностите.”, се бришат.
Во ставот 1 се додава алинеја 1, која гласи: „на недвижна ствар објект кој се наоѓа во Центар 1 на
ул.„Михаил Цеков“ бб, на КП 5407, КО Центар 1, број
на зграда 2, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1,
кат приземје, број на посебен дел од зграда 0, намена
на посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во
79м2, во корист на Република Македонија во Јавната
книга за запишување на правата на недвижностите“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-7804/3-10
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

934.
Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од
Законот за сметање на времето („Службен весник на
Република Македонија” бр. 17/1996 и 16/1997) и член
36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 22.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО
НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2011
ГОДИНА
1. Летното сметање на времето во 2011 година започнува на 27 март во 02h 00min 00s, така што со поместување за еден час нанапред времето во 02h 00min
00s се смета како 03h 00min 00s.
2. Летното сметање на времето во 2011 година се
завршува на 30 октомври во 03h 00min 00s, така што со
поместување за еден час наназад времето во 03h 00min
00s се смета како 02h 00min 00s.
3. Часот кој на 30 октомври 2011 година, поради поместувањето за еден час наназад се појавува двапати
помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува – првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 51-1886/1
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 15

935.
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на движните ствари, два учебника на македонски и албански јазик од реномирани
странски автори од областа на животната средина, во вкупна количина од 850 примероци, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Министерство за образование и наука без надомест.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со Министерот за образование и
наука со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-872/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 16 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

936.

Врз основа на член 54 и 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА OПШТИНИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на движните ствари, 20.000 пластични канти за собирање на смет, од 120 литри.
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука им се даваат на трајно користење без надомест на следните
општини:

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 17

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалниците на општините од член 2 на оваа одлука со кој ќе се уредат 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 Република
Македонија“.
Бр. 51-982/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 18 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

937.

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за државната статистика („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 54/1997 и 21/2007), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ЗАНИМАЊА

Бр. 51-1353/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 75

Стр. 76 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 79

Стр. 80 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 81

Стр. 82 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 83

Стр. 84 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 85

Стр. 86 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 87

Стр. 88 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 89

Стр. 90 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 91

Стр. 92 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 93

Стр. 94 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 95

Стр. 96 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 97

Стр. 98 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 99

Стр. 100 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 101

Стр. 102 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 103

Стр. 104 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 105

Стр. 106 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 107

Стр. 108 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 109

Стр. 110 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 111

Стр. 112 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 113

Стр. 114 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 115

Стр. 116 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 117

Стр. 118 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 119

Стр. 120 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 121

Стр. 122 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 37 - Стр. 123

Стр. 124 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24 март 2011

938.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007”), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за економија му престанува користењето на
движните ствари - книги на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на економија и тоа:

24 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука без надомест.
Член 3
Министерот за економија склучува договор со Министерот за образование и наука, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-1392/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

939.
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007 и 35/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 март 2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА
1. Томислав Новаковиќ се разрешува од должноста
член-претставник на основачот на Управниот одбор на
Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола,
поради истек на мандатот.
1.1. За членови на Управниот одбор-претставници
од органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на заштитата на природата на
Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола,
се именуваат:
- Неби Реџепи, советник за бучава;
- Наташа Јовановска, референт за документација.
2. Владимир Василевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на стручниот орган на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола.
2.1. За членови на Управниот одбор-претставници
на стручниот орган на Јавната установа Национален
парк Пелистер, Битола, се именуваат:
- Томислав Петров, дипл. шумарски инженер;
- Владимир Василевски, дипл. економист.
3. Слободан Бончановски се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на општината Битола на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола, поради истек на мандатот.
3.1. За член на Управниот одбор-претставник на општината Битола на Јавната установа Национален парк
Пелистер, Битола, се именува Александар Ноневски,
дипл. економист од Битола.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-1150/3
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Бр. 37 - Стр. 125

940.
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007 и 35/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 март 2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ
АНОВИ
1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на Јавната установа Национален
парк Маврово, Маврови Анови, поради истек на мандатот се разрешуваат:
- Атиф Бајрамоски;
- Феим Авмедовски.
2. За членови на Управниот одбор-претставници на
органот од државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на заштитата на природата на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови
Анови се именуваат:
- Фатос Балиу, советник;
- Феим Авмедовски.
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-1826/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

941.
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007 и 35/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 март 2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД
1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на Јавната установа Национален
парк Галичица, Охрид поради истек на мандатот се
разрешуваат:
- Јован Бајчески;
- Спасе Панџак.
2. За членови на Управниот одбор-претставници на
органот од државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на заштитата на природата на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид се
именуваат:

Стр. 126 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- Хасан Рустеми, советник за бучава;
- Билјана Спироска, советник за оцена на влијание
врз животна средина.
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-1827/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

942.
Врз основа на член 36, став 4 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе
УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ
НА ОДРЖУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПОРТАЛОТ WWW.USLUGI.GOV.MK
Член 1
Во Упатството за начинот на одржување и ажурирање на информациите на порталот www.uslugi.gov.mk
(„Службен весник на Република Македонија“ број
51/06), членот 2 се менува и гласи:
„За одржување на порталот во органите на државната управа се определуваат, државни службеници од
организациониот облик, надлежен за информатичка
технологија, одговорни за одржување на деловите од
порталот од соодветниот орган на државната управа и
комуникација со надлежниот организационен облик за
информатичка технологија на Генералниот секретаријат на Владата.
За ажурирање на информациите на порталот во органите на државната управа се определуваат:
- државни службеници одговорни за ажурирање на
информациите на порталот за услугите од соодветниот
орган на државната управа;
- раководни државни службеници одговорни за одобрување на промените од државните службеници одговорни за ажурирање на информациите на порталот;
- државен службеник одговорен за комуникација со
координаторот за ажурирање на податоци на порталот
во Министерството за информатичко општество и администрација.
Определувањето на државните службеници од ставовите 1 и 2 на овој член го врши функционерот кој раководи со органот на државната управа или од него овластен раководен државен службеник.“
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Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
„За квалитетот, точноста и навременоста на информациите на порталот се грижи Министерството за информатичко општество и администрација.
За техничката исправност, администрирање и одржување на инфраструктурата на порталот се грижи Генералниот секретаријат на Владата.
Член 3
Во член 4 во ставот 1 зборовите „алинеја 1“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Државните службеници од член 2 став 2 од ова
упатство се обучуваат за работа со порталот во органите на државната управа од страна на определени државни службеници за информатичка технологија во соработка и координација со Министерството за информатичко општество и администрација.“
Член 4
Во член 7 во ставот 1 зборот „следните“ се брише.
Во став 1 во алинејата 9 зборовите „ на порталот во
Генералниот секретаријат на Владата.“ се заменуваат
со зборовите „за ажурирање на податоци на порталот
во Министерството за информатичко општество и администрација.“
Член 5
Во член 8 во ставот 2 зборовите „на порталот во Генералниот секретаријат на Владата.“ се заменуваат со
зборовите „за ажурирање на податоци на порталот во
Министерството за информатичко општество и администрација.“
Во ставот 3 зборовите „на порталот“ се заменуваат
со зборовите „за ажурирање на податоци на порталот
во Министерството за информатичко општество и администрација“.
Член 6
Во насловот 1.4 зборовите „на порталот во Генералниот секретаријат на Владата.“ се заменуваат со зборовите
„за ажурирање на податоци на порталот во Министерството за информатичко општество и администрација.“
Член 7
Во членот 10 зборовите „на порталот во Генералниот
секретаријат на Владата.“ се заменуваат со зборовите „за
ажурирање на податоци на порталот во Министерството
за информатичко општество и администрација.“
Член 8
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“
Бр. 51-1368/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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КОМОРА НА РМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА
И ИМОТ
943.
СТАТУТ
НА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Статут се утврдува: името на Комората, седиштето на Комората, печатот и штембилот, организацијата, надлежноста, составот, начинот на избор, правата и обврските на органите на Комората, актите на
Комората, средствата на Комората, стручната служба
на Комората како и други одредби од работењето на
Комората.
Член 2
Правните лица кои вршат работи на обезбедување
на лица и имот се здружуваат во Комора на Република
Македонија за обезбедување на лица и имот, заради
унапредување на стручноста, професионалноста и деловноста како и заштита на професијата.
Комората дејствува на цела територија на Република Македонија со цел да се обезбеди поуспешно вршење на дејноста обезбедување на лица и имот.
Член 3
Името на Комората гласи: Комора на Република
Македонија за обезбедување на лица и имот, во натамошниот текст: Комората.
Член 4
Седиштето на Комората е во Скопје.
Член 5
Комората има својство на правно лице.
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Член 8
Штембилот на Комората има правоаголна форма со
следна содржина: ознака на грбот на Република Македонија, Република Македонија, Комора на Република
Македонија за обезбедување на лица и имот, празен
простор на број и датумот на актот (кој се прима или
испраќа), Скопје. Доколку на писменото има меморандум, штембилот не се втиснува. Штембилот ги има
следните димензии: должина 8 см., ширина 4 см.
Член 9
Комората ја претставува и застапува претседателот
на Комората. Правата и обврските на претседател на
Комората се утврдуваат во согласност со Законот за
обезбедување на лица и имот и одредбите на овој Статут, како и другите акти на Комората.
Член 10
Комората може да се зачлени во повеќе меѓународни организации од сличен тип и надлежности, а за зачленувањето одлучува Управниот одбор на Комората.
Член 11
Работата на Комората е од јавен карактер.
Правното лице кое врши обезбедување на лица и
имот, пред започнување со вршење на дејноста задолжително се запишува во имениците на правни лица кои
вршат обезбедување на лица и имот, кои што ги води
Комората.
Со уписот во соодветниот именик од став 2 на овој
член, правното лице станува член на Комората и се
стекнува со сите права и обврски што произлегуваат од
закон, овој Статут и други подзаконски акти на Комората.
Во Комората можат да членуваат и почесни членови-физички лица кои покажале посебен придонес во
развитокот на обезбедувањето на лица и имот и работата на Комората. Почесните членови не може да бидат
бирани во органи на Комората и немаат право на глас.
II. ОСНОВНА ДЕЈНОСТ НА КОМОРАТА

Член 6
Комората има свој симбол. Формата и содржината
на симболот ја утврдува Собранието на Комората по
предлог на Управниот одбор.
Член 7
Комората има свој печат и штембил. Печатот има
тркалезна форма со пречник од 4 см. Во внатрешната
страна на печатот во форма на полукруг напишан е
следниот текст: Комора на Република Македонија за
обезбедување на лица и имот. Во средина на печатот е
грбот на Република Македонија, под грбот наведено е
седиштето Скопје. На самиот раб на печатот во форма
на круг се исцртани две паралелни тенки линии.

Член 12
Основна дејност на Комората е да ја заштитува и
унапредува стручноста, професионалноста, деловноста
како и заштита на професијата.
Член 13
Дејноста на Комората е уредена со Уставот, законите, меѓународните договори ратификувани во Собранието на Република Македонија, Статутот и други подзаконски акти на Комората.
Член 14
Дејноста што ја врши Комората е од јавен, самостоен, независен и општ интерес.
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Член 15
Комората ги претставува правните лица кои вршат
обезбедување на лица и имот и ги застапува нивните
интереси.
Член 16
Комората врши упис на:
- правни лица кои вршат обезбедување на лица и
имот во имениците на правни лица кои вршат обезбедување на лица и имот и
- физички лица кои имаат Лиценца за вршење на
работи на обезбедување во именикот на издадени Лиценци.
III. ОРГАНИ НА КОМОРАТА
Член 17
Органи на управување на Комората се:
1. Собрание,
2. Управен одбор и
3. Претседател на Комората.
Други органи на Комората се:
1. Надзорен одбор
2. Дисциплински совет,
3. Стручен совет.
СОБРАНИЕ НА КОМОРАТА
Член 18
Собранието е највисок орган на Комората.
Собранието на Комората го сочинуваат овластени
претставници со легитимација од правни лица кои вршат обезбедување на лица и имот, членови на Комората, т.е. правни лица кои вршат обезбедување во вид на
давање на услуги (агенции за обезбедување), членови
на Комората и правни лица кои вршат обезбедување за
сопствени потреби, членови на Комората.
Правно лице кое има помалку од 10 легитимации
нема право на претставник на Седница на Собрание.
Правно лице кое има од 10 до 20 легитимации има
право на 1 претставник на Седница на Собрание.
Правно лице кое има од 21 до 40 легитимации има
право на 2 претставника на Седница на Собрание и понатаму уште по еден претставник на секои следни 20
службени легитимации.
Правното лице кое има повеќе преставници за Седница на Собрание, има обврска да овласти 1 лице да ги
преставува и застапува правата и интересите на правното лице во име на сите поединечни преставници, соодветно на бројот на службени легитимации. Овластеното лице го докажува својот легитимитет за присуство на седница на Собрание со валидно полномошно
од правното лице.
Собранието на Комората се одржува еднаш годишно и тоа до крајот на месец март.
Собранието може да се одржи по потреба.
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Вонредна седница на Собранието на Комората може да свика Претседателот на Комората или во случај
на негова спреченост член на Управен Одбор, со писмено овластување од Претседателот на Комората. Претседателот или овластеното лице ја свикува вонредната
седница на Собрание на Комората со одлука на Управниот одбор, донесена со просто мнозинство од вкупниот број на членови на Управниот Одбор или на писмено барање од најмалку 40 % од вкупниот број на членови на Комората.
Доколку Претседателот на Комората, или овластеното лице не ја свика седницата во рок од еден месец
од денот на донесувањето на Одлуката на Управниот
одбро, односно од поднесувањето на писменото барање за свикување на седницата, седницата ќе се свика со
Одлука на Управниот одбор донесена со двотретинско
мнозинство од вкупниот број на членови на Управниот
Одбор.
Член 19
Начинот на свикување, работење на Собранието,
редот и дисциплината, утврдувањето на дневниот ред,
како и начинот на одлучување, се регулира со деловник за работа на Собранието.
Член 20
Собранието на Комората донесува:
а) Статут на Комората,
б) Деловник за работа на Собранието,
ц) Кодекс на професионална етика на лицата за вршење на работи на обезбедување лица и имот,
д) Правилник за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка,
е) Одлуки, заклучоци и препораки,
ф) Избира членови на Управен одбор,
г) Избира членови на дисциплински совет,
х) Избира надзорен одбор и други комисии (постојани или времени),
и) Одлучува за висината на чланарината и начинот
на плаќањето,
ј) Усвојува годишна сметка на изминатата година,
к) Усвојува програма за работа на Комората за наредната година,
л) Разгледува и усвојува извештај за севкупните
активности и работа на Комората, како и поединечни
извештаи,
м) Врши и други работи утврдени со Закон.
Член 21
Со Собранието раководи претседателот на Комората, а во случај на негова спреченост, со Собранието раководи член на Управен Одбор, писмено овластен од
Претседателот на Комората, исклучиво за таа седница.
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УПРАВЕН ОДБОР
Член 22
Управниот одбор е извршен орган на Комората.
Претседателот на Управниот одбор е и Претседател
на Комората.
Управниот одбор заедно со претседателот на Управниот Одбор брои 7 члена.
Седниците на Управниот Одбор ги свикува Претседателот на Управниот Одбор.
Седницата на Управниот Одбор може да биде свикана и на барање на една третина од членовите од
вкупниот број на Управниот Одбор.
Управниот Одбор полноважно може да одлучува
ако на седницата присуствуваат повеќе од половината
членови на Управниот Одбор.
Управниот Одбор своите одлуки по правило ги донесува со мнозинство на гласови на присутните членови на седницата на Управниот Одбор, освен за оние за
кои е потребно посебно мнозинство.
Начинот на свикување на седниците на Управниот
одбор се регулира со деловник за работа на Управниот
Одбор.
На Претседателот на Управниот Одбор и членовите
на Управниот одбор им следува надомест за работата.
Висината на надоместокот се утврдува со посебна
одлука на Управниот Одбор на Комората.
Членовите на Управниот Одбор ги избира Собранието, со мандат од 4 (четири) години, на тајно гласање.
За член на Управен Одбор може да се избере само
лице со легитимација за вршење работи на обезбедување на лица и имот.
Член 23
Управниот одбор ги има следните права и обврски:
- ги подготвува седниците на Собранието на Комората,
- ги извршува одлуките на Собранието на Комората,
- го утврдува Нацрт на Статутот и други акти на
Комората,
- одлучува по жалбите против одлуките на дисциплинскиот совет донесени во дисциплинска постапка,
- ја утврдува годишната пресметка,
- ја контролира уплатата на чланарината и презема
соодветни мерки против оние правни лица што не ја
подмириле во определениот рок,
- редовно подготвува и доставува предлози и мислење до Министерот за внатрешни работи,
- се грижи за обезбедување на законитоста и правната примена на прописите, презема мерки за заштита
на Комората, донесува програма за работа за тековната
година во согласност со програмата на Собранието на
Комората.
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Управниот одбор одлучува и за други прашања кои
се со закон и со овој статут ставени во негова надлежност како и за оние прашања кои се од интерес за Комората, а не се определува надлежност на било кој друг
орган.
Член 24
Управниот одбор ако управува и работи спротивно
на законските прописи, Статутот и други акти на Комората или причини штета на Комората или нејзин
член како и доколку работи не ефикасно Собранието,
по предлог на Надзорниот Одбор може да го разреши
целиот Управен одбор или негов член и пред истекот
на мандатот и тоа:
1. Ако управува и работи спротивно на законските
прописи, Статутот и другите акти на Комората.
2. Ако причини штета на Комората или нејзин член.
3. Ако не ги врши своите должности или не ги врши одговорно, или ги врши неблаговремено.
4. Ако Управниот одбор не подготви и не поднесе
извештај до Собранието на Комората.
5. Ако член на Управниот одбор отсуствува два пати неоправдано од седницата на Управниот одбор.
6. Ако на член на Управниот одбор му е изречена
дисциплинска мерка.
7. Ако член на Управниот одбор со правосилна одлука е осуден за сторено кривично дело, со ефективна
казна затвор во времетраење од најмалку 6 (шест) месеци.
8. Ако член на Управен Одбор повеќе нема легитимација.
Доколку бидат разрешени најмалку 4 (четири) члена на Управниот Одбор поради причини наведени во
став 1, точка 1-8 од овој член, Управниот Одбор се распушта и се спроведува постапка за избор на нови членови на Управен Одбор.
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА
Член 25
Претседателот на Комората ги има следните права
и обврски:
- ја претставува и застапува Комората,
- ги закажува седниците на Собранието и Управниот одбор,
- дава писмено овластување за член на Управен Одбор кој ќе закаже седница на Собрание, во случај на
спреченост на Претседателот,
- дава писмено овластување за член на Управен Одбор, кој ќе раководи со седница на Собрание, во случај
на спреченост на Претседателот,
- ги спроведува одлуките на Собранието,
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор,

Стр. 130 - Бр. 37

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- ги спроведува одлуките на Дисциплинскиот совет,
- ги потпишува записниците на Собранието и
Управниот одбор,
- ги потпишува општите акти на Комората и се грижи за нивно извршување,
- ги потпишува патните налози за патување во земјата и странство,
- ја организира стручната служба на Комората,
- се грижи за работењето на Комората да се врши
според законските прописи, Статутот и другите акти на
Комората,
- подготвува извештај за работењето на Управниот
одбор и другите органи и ги доставува до Собранието
на Комората,
- одлучува за ангажирање надворешни лица - еминентни стручњаци од поедини области, кои ќе учествуваат во работата на Стручниот совет,
- се грижи за заштита на угледот на Комората и сите членови,
- донесува решенија, наредби, упатства и налози за
спроведување на одлуките на Собранието, Управниот
одбор, дисциплинскиот совет како и решенија на Министерот за внатрешни работи,
- врши и други работи што му се во надлежност со
Законот, Статутот и други подзаконски акти на Комората.
Во случај на спреченост на Претседателот замената
ја врши член на Управниот одбор што ќе го определи
Претседателот на Комората.
Член 26
Претседател на Управниот Одбор се избира од членовите на Управниот Одбор, со просто мнозинство од
вкупниот број на членови на Управниот Одбор.
Претседателот на Управниот Одбор е со мандат од
4 (четири) год, со право на реизбор.
Гласањето за избор на Претседател на Управниот
Одбор е јавно.
Член 27
Претседателот на Комората може да биде разрешен
од должноста претседател спротивно на неговата волја
доколку:
- не работи во согласност со законските прописи,
- не ги почитува одредбите на овој Статут, одлуките на Собранието и Управниот одбор, дисциплинскиот
совет и истите не ги спроведува или ненавремено ги
спроведува,
- доколку со своето работење како Претседател
причини материјална штета на Комората,
- доколку биде осуден за кривично дело со умисла
и одлуката стане правосилна.
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Иницијатива за сменување на Претседател на Комора може да покренат најмалку две третини од членовите на Управниот одбор, или најмалку 40 % од вкупниот
број на членови на Собранието.
Предлогот по иницијатива за разрешување на Претседател на Комората го утврдува Управниот одбор, со
двотретинско мнозинство. Одлука за разрешување на
претседателот на Комората донесува Собранието на
Комората, со двотретинско мнозинство од вкупниот
број на членови на Собранието.
НАДЗОРЕН ОДБОР
Член 28
Надзорниот одбор на Комората го сочинуваат претседател и двајца членови што ги избира Собранието
на Комората од редот на своите членови.
Член 29
Надзорниот одбор ја следи примената на одредбите
на овој Статут и другите подзаконски акти на Комората од страна на органите и телата на Комората.
Член 30
Надзорниот одбор го проверува материјалното и
финансиското работење на Комората како и начинот на
користење на средствата на Комората.
Член 31
Сите органи и тела на Комората се должни да му
обезбедат услови за работа на Надзорниот одбор во врска со вршење на надзорот.
Член 32
Надзорниот одбор е должен да поднесува до Собранието на Комората извештај за својата работа особено
за примената на Статутот и другите подзаконски акти
на Комората, како и за материјалното и финансиското
работење на Комората, најмалку еднаш годишно при
усвојување на извештаите и програмите за работа за
претходната година и завршна сметка на Комората.
Член 33
Седница на Надзорниот одбор ја свикува и раководи Претседателот на Надзорниот одбор. Комисијата работи во полн состав. За одржаната контрола на седници се води записник, записникот го потпишуваат сите
членови на надзорниот одбор.
Член 34
Надзорниот одбор покрај наведените работи по овој
Статут може да врши други работи што ќе му ги стави
во задача Собранието на Комората.
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Член 35
Надзорниот одбор е со мандат од 4 (четири) год, со
право на реизбор.
Гласањето за избор на Надзорниот одбор е јавно.
ДИСЦИПЛИНСКИ СОВЕТ
Член 36
Дисциплинскиот совет е составен од 3 (три) члена.
Членовите на Дисциплинскиот совет ги избира Собранието на Комората.
Член 37
Дисциплинскиот совет ја спроведува дисциплинската постапка по поднесено барање за спроведување
на дисциплинската постапка.
Член 38
Правата и надлежностите и водење на постапката,
како и донесување на одлука се регулира во правилник
за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка.
Член 39
Дисциплинскиот совет е со мандат од 4 (четири)
год, со право на реизбор.
Гласањето за избор на Дисциплинскиот совет е јавно.
СТРУЧЕН СОВЕТ
Член 40
Стручниот совет е стручен орган на Комората. Стручниот совет го избира Управниот одбор на Комората.
Стручниот совет е составен од 7 (седум) членови.
Во случај на потреба Претседателот на Комората
може да ангажира надворешни лица-еминентни стручњаци од поедини области, кои ќе учествуваат во работата на Стручниот совет.
Член на Стручниот совет има право на надомест за
својата работа. Висината на надоместокот ја определува Управниот одбор.
ДРУГИ КОМИСИИ И РАБОТНИ ТЕЛА
НА КОМОРАТА
Член 41
Управниот одбор можат да формира и други комисии и работни тела (постојани или времени) во зависност од потребите на Комората.
ИЗБОР НА ОРГАНИ НА КОМОРАТА
Член 42
Физичките лица што имаат легитимација за вршење
на работи за обезбедување на лица и имот имаат право
да предлагаат и да бидат предложени во органите на
Комората.
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Кандидатот за избор мора да има писмена поддршка од најмалку 100 лица со легитимација.
Стручната служба на Комората врши проверка на
исполнетоста на условите за кандидатура на секој пријавен кандидат поединечно.
По утврдување на кандидатите кои ги исполниле
условите, во рок од 15 дена, стручната служба изготвува гласачки ливчиња на кои се наведени имињата на
кандидатите за кои ќе се гласа.
Кандидатите кои добиле најголем број на гласови
се избрани во органи на комората.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 43
Изборите ги спроведува изборна комисија составена од три члена. Изборната комисија ја избира Собранието по предлог на претседателот на Комората, за
спроведување само на конкретните избори, за кои е
именувана.
Изборната комисија се грижи за законитост на изборната постапка.
Со изборната комисија раководи претседател на комисијата и во нејзино име поднесува извештај на собранието. Гласањето се врши на тој начин што претседателот на изборната комисија ги повикува присутните
да гласаат кои што се запишани во гласачкиот список.
Гласачкиот лист се внесува во гласачката кутија.
По завршувањето гласањето изборната комисија ги
пребројува гласачките ливчиња, утврдува дали има неважечки ливчиња, колку е нивниот број и ги утврдува
резултатите од гласањето.
За време на спроведувањето на изборите како и за
време на утврдување на резултатот од гласањето, изборната комисија води записник.
По завршување на изборите, изборната комисија
поднесува до Собранието извештај за својата работа.
IV. АКТИ НА КОМОРАТА
Член 44
Акти на Комората се - статут, деловник за работа на
собранието, кодекс на професионална етика, правилник за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка, кои ги донесува Собранието, и правилник за
организација и работа на стручна служба, деловник за
работа на Управниот одбор, како и други подзаконски
акти на Комората, кои ги донесува Управниот одбор.
Член 45
Иницијатива за донесување или измена на актот на
Комората може да даде секој член на Комората, член
на Управниот одбор или претседателот на Комората.
Одлука за поведување на постапката донесува Управниот одбор, со мнозинство на гласови од вкупниот број
на членови на Управниот Одбор.
Актот донесен од Собранието влегува на сила на
денот на неговото донесување.
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ИМЕНИЦИ НА КОМОРАТА
Член 46
Комората ги води следните именици:
- именик за евиденција на издадени лиценци за вршење на работи на обезбедување на лица и имот,
- именик за евиденција правни лица кои вршат обезбедување на лица и имот во вид на давање на услуги,
- именик за евиденција на правни лица кои вршат
обезбедување за сопствени потреби и
- именик за евиденција на издадени легитимации.

24 март 2011

Член 50
За состојбата на средствата на Комората се составува завршна сметка. Завршната сметка ја утврдува
Управниот одбор, а ја одобрува Собранието.
VII. ПОПИС
Член 51
Пописот на основните средства и имотот се врши
во согласност со законските одредби. Пописот го врши
комисија формирана од страна на Претседателот на
Комората.

V. СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА
Член 47
Стручните и административни работи на Комората
ги врши стручната служба на Комората. Делокругот на
работите, работните задачи, бројот на вработени и условите за работата, платите, и обврските од работниот
однос се утврдуваат во согласност со законските прописи и потребите на Комората утврдени со посебен
правилник за организација и работа на стручна служба
што го донесува Управниот одбор по предлог на Претседателот на Комората.

Член 52
Пописот се спроведува по истекот на календарската
година. Пописните листи се предаваат на стручната
служба на Комората, а ги одобрува Управниот Одбор
на Комората.
VIII. ПРИЗНАНИЈА
Член 53
Свечени признанија на Комората се:
- благодарници;
- плакета;
- почесен член.

Член 48
Со работа на стручна служба раководи секретар.
Секретарот ја застапува и претставува стручната служба и врши други работи утврдени со Правилникот за
организација и работа на стручната служба, како и работи со кои ќе ги задолжи Претседателот на Комората.

Член 54
Признанијата се доделуваат со одлука на Управниот одбор на Комората, а по предлог на Претседателот
на Комората.

VI. СРЕДСТВА НА КОМОРАТА

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49
Средствата на Комората се обезбедуваат од надоместоци добиени од спроведување на оспособување, полагање на стручен испит за вршење работи на обезбедување на лица и имот, издадени лиценци и легитимации за вршење работи на обезбедување на лица и имот,
контролни гаѓања, членарини и др.

Член 55
Статутот влегува во сила со денот на донесувањето
на седница на Собрание.

15 март 2011 година
Претседател,
Скопје
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