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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
611. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВ-
НИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ОР-
ГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЗАБРАНА НА ХЕМИСКИ 

ОРУЖЈА (OPCW) 
 

I 
Д-р Добринка Тасковска, се поставува за Постојан 

Претставник на Република Македонија при Организа-
цијата за забрана на хемиски оружја (OPCW), со седи-
ште во Хаг.  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.  
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
Указ број 16                                   Претседател 

18 април 2006 година             на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

612. 
Врз основа на член 31 став 1 алинеја 10 од Законот 

за пратениците („Службен весник на РМ“ бр. 84/2006), 
Комисијата за прашањата на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 04.04.2006 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПРАТЕ-
НИЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО 
ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ И  
НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА ПАТАРИНА 
 
1. Пратениците во Собранието на Република Маке-

донија имаат право на надоместок за користење на авто-
мобил во лична сопственост за службени цели во висина 
од 30 % од продажната цена на еден литар гориво спо-
ред изминат километар за возилото кое го користат за: 

- седница на Собранието на Република Македонија и  
- седницата на работно тело на Собранието на Ре-

публика Македонија. 
2. Правото од точка 1 на оваа одлука на пратеници-

те им припаѓа доколку се определени од Собранието на 
Република Македонија за учество во работата на: 

- делегации; 
- пратенички групи за соработка со парламентите 

на други држави; 
- семинари; 
- средби и 
- конференции. 
3. Лицата од точките 1 и 2 имаат право на надоместок 

на трошоците за исплатените патарини на наплатните 
пунктови на јавните патишта во Република Македонија. 

4. Надоместокот на трошоците од точката 3 се испла-
тува во висина на поднесениот официјален документ на 
наплатните пунктови на јавните патишта во Република 
Македонија (фискална сметка или службена белешка). 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за висината на надоме-
стокот на пратениците за користење на автомобил во 
лична сопственост за службени цели и надоместок на 
трошоци за превоз на другите избрани и именувани ли-
ца во Републиката („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 20/2000, 51/2000 и 104/2000). 

6. Одлуката влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 15.03.2006 година. 

7. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
       Бр. 14-1650/1                               Претседател 
  13 април 2006 година          на Комисијата за прашања 
            Скопје                       на изборите и именувањата, 
                                                          Каме Петров, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
613. 

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за заштита и 
спасување (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА АНГАЖИРАЊЕТО НА ТИМОВИТЕ  
ЗА БРЗ ОДГОВОР 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува начинот на ангажирање-
то на тимовите за брз одговор (во натамошниот текст: 
тимови).  

Член 2 
За ангажирање на тимовите со целосна персонална 

и материјално-техничка  подготвеност се врши во слу-
чаеви на потреба од итна интервенција и тоа: 

- кога постои реална опасност од настанување при-
родни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и 
други несреќи; 

- кога се бара брзо и стручно ангажирање заради на-
малување на последиците и 

- за зголемување на подготвеноста на републичките 
сили за заштита и спасување. 

 
Член 3 

Во акциите за заштита и спасување тимовите  се ан-
гажираат за извршување на сложени задачи и активно-
сти првенствено на подрачјето каде што се формирани, 
а по потреба и на целата територија на Република Ма-
кедонија.  

Член 4 
Времето за подготовка на тимовите е до три часа, 

во било какви временски услови, годишно време или 
време на денот. 

За време на подготовките тимовите обезбедуваат 
полна оперативна готовност и подготвеност за ефика-
сен одговор на настанатите природни непогоди, епиде-
мии, епизотии, епифитотии и други несреќи. 

 
Член 5 

Приоритет при ангажирањето имаат тимовите кои 
се подготвени, обучени и опремени за таков вид на не-
погода или несреќа (пожар, поплава, спасување на пла-
нина, спасување на затрупани, спасување од високи об-
јекти и слично).  

Член 6 
Во случаевите кога тимовите не се во можност да од-

говорат на  настанатата ситуација, до директорот на Ди-
рекцијата за заштита и спасување даваат предлог за анга-
жирање на дополнителни сили за заштита и спасување. 

 
Член 7 

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

 
       Бр. 19-1497/1                       Претседател на Владата 
 13 април 2006 година            на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
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614. 
Врз основа на член 16, точка 2 од Законот за зашти-

та и спасување  (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 13.04.2006 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ ШТО ГИ ФОРМИРА РЕПУБЛИКАТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формираат силите за заштита и 
спасување во Република Македонија и тоа: единици и 
штабови. 

                                                        
Член 2 

За заштита и спасување на населението и матери-
јалните добра од природни непогоди, епидемии, епизо-
тии, епифитотии и други несреќи во мир и војна во Ре-
публика Македонија се формираат следните единици: 

а. 35 единици за извидување од кои : 
- 8 водови во подрачните организациони единици 

во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, 
Куманово и Градот Скопје  и 

- 27 одделенија во подрачните организациони еди-
ници во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, При-
леп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кава-
дарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Бе-
рово, Делчево, Виница, Кочани, Свети Николе, Проби-
штип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, 
Гази Баба и Чаир. 

б. 35 единици за радиолошка, хемиска и биоло-
шка деконтаминација од кои: 

 - 8 водови во подрачните организациони единици 
во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, 
Куманово и Градот Скопје  и 

- 27 одделенија во подрачните организациони еди-
ници во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, При-
леп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кава-
дарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Бе-
рово, Делчево, Виница, Кочани, Свети Николе, Проби-
штип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, 
Гази Баба и Чаир. 

в. 35 единици за спасување од урнатини од кои: 
- 8 водови во подрачните организациони единици 

во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, 
Куманово и Градот Скопје  и 

- 27 одделенија во подрачните организациони еди-
ници во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, При-
леп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кава-
дарци, Неготино,Валандово, Гевгелија, Радовиш, Беро-
во, Делчево, Виница, Кочани, Свети Николе, Проби-
штип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, 
Гази Баба и Чаир.  

г. 35 единици за расчистување на урнатини од 
кои: 

- 8 водови во подрачните организациони единици 
во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип,Ку-
маново и Градот Скопје  и 

- 27 одделенија во подрачните организациони еди-
ници во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, При-
леп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кава-
дарци, Неготино,Валандово, Гевгелија, Радовиш, Беро-
во, Делчево, Виница, Кочани, Свети Николе, Проби-
штип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, 
Гази Баба и Чаир. 

д. 35 единици за заштита  и спасување од попла-
ви од кои: 

- 8 водови во подрачните организациони единици 
во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, 
Куманово и Градот Скопје  и 

- 27 одделенија во подрачните организациони еди-
ници во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, При-

леп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кава-
дарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Бе-
рово, Делчево, Виница, Кочани, Свети Николе, Проби-
штип, Крива Паланка, Центар,Кисела Вода, Карпош, 
Гази Баба и Чаир. 

ѓ. 35 единици за противпожарна заштита од кои: 
- 8 водови во подрачните организациони единици 

во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, 
Куманово и Градот Скопје и 

- 27 одделенија во подрачните организациони еди-
ници во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, При-
леп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кава-
дарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Бе-
рово, Делчево, Виница, Кочани, Свети Николе, Проби-
штип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, 
Гази Баба и Чаир. 

е. 8 единици за заштита  од неексплодирани убој-
ни и експлозивни средства од кои: 

- 8 одделенија во подрачните организациони едини-
ци во: Тетово, Охрид, Битола,  Велес, Струмица, Штип, 
Куманово и Градот Скопје. 

ж. 35 единици за прва медицинска помош од 
кои: 

- 8 водови во подрачните организациони единици 
во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, 
Куманово и Градот Скопје  и 

- 27 одделенија во подрачните организациони еди-
ници во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, При-
леп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кава-
дарци, Неготино,Валандово, Гевгелија, Радовиш, Беро-
во, Делчево, Виница, Кочани, Свети Николе, Проби-
штип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, 
Гази Баба и Чаир. 

з. 35 единици за асанација на теренот од кои: 
- 8 водови во подрачните организациони единици 

во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, 
Куманово и Градот Скопје и                                                                          

- 27 одделенија во подрачните организациони еди-
ници во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, При-
леп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кава-
дарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Бе-
рово, Делчево, Виница, Кочани, Свети Николе, Проби-
штип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, 
Гази Баба и Чаир. 

ѕ. 8 единици за згрижување на загрозено и на-
страдано население од кои: 

- 8 одделенија во подрачните организациони едини-
ци во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, 
Куманово и Градот Скопје.  

и. 35 единици за логистичка поддршка од  кои: 
- 8 водови во подрачните организациони единици 

во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица,Штип, Ку-
маново и Градот Скопје  и 

- 27 одделенија во подрачните организациони еди-
ници во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, При-
леп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кава-
дарци, Неготино,Валандово, Гевгелија, Радовиш, Беро-
во, Делчево, Виница, Кочани, Свети Николе, Проби-
штип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, 
Гази Баба и Чаир. 

 
Член  3 

За раководење со силите за заштита и спасување во 
Република Македонија се формирани: 

- Главниот штаб за заштита и спасување и 
- 35  регионални штабови за заштита и спасување 

во подрачните организациони единици и тоа: Тетово, 
Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово, 
Градот Скопје, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, 
Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Ка-
вадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Бе-
рово, Делчево, Виница, Кочани, Свети Николе, Проби-
штип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, 
Гази Баба и Чаир. 
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Член  4 
Единиците и регионалните штабови за заштита и 

спасување во подрачните организациони единици во: 
- Тетово, покрај подрачјето на подрачната организа-

циона единица во Тетово (во кое припаѓаат општините 
Тетово, Јегуновце, Теарце, Боговиње, Желино и Брве-
ница), се наменети и  за подрачјето на организационите 
единици за заштита и спасување во Гостивар, Дебар и 
Кичево;  

- Охрид, покрај подрачјето на подрачната организа-
циона единица во Охрид (во кое припаѓаат општините 
Охрид и Дебарца), се наменети и за подрачјето на орга-
низационите единици за заштита и спасување во Стру-
га и Ресен; 

- Битола, покрај подрачјето на подрачната организа-
циона единица во Битола (во кое припаѓаат општините 
Битола, Новаци и Могила), се наменети и за подрачјето 
на организационите единици за заштита и спасување во 
Прилеп, Крушево, Демир Хисар и Македонски Брод; 

- Велес, покрај подрачјето на подрачната организа-
циона единица во Велес (во кое припаѓаат општините 
Велес, Чашка и Градско), се наменети и за подрачјето 
на организационите единици за заштита и спасување 
во Кавадарци, Неготино, Валандово и Гевгелија; 

- Струмица, покрај подрачјето на подрачната орга-
низациона единица во Струмица (во кое припаѓаат оп-
штините Струмица, Василево, Босилово и Ново Село), 
се наменети и за подрачјето на организационите едини-
ци за заштита и спасување во Радовиш и Берово; 

- Штип, покрај подрачјето на подрачната организа-
циона единица во Штип (во кое припаѓаат општините 
Штип и Карбинци), се наменети и за подрачјето на ор-
ганизационите единици за заштита и спасување во 
Делчево, Виница, Кочани, Свети Николе и Пробиштип; 

- Куманово, покрај подрачјето на подрачната орга-
низациона единица во Куманово (во кое припаѓаат оп-
штините Куманово, ,Липково и Старо Нагоричане), се 
наменети и за подрачјето на организационите единици 
за заштита и спасување во Крива Паланка и Кратово  и 

- Градот Скопје, покрај подрачјето на Градот Скоп-
је се наменети и за подрачјето на организационите еди-
ници за заштита и спасување во Центар, Кисела Вода, 
Карпош, Гази Баба и Чаир. 

 
Член  5 

Единиците и регионалните штабови за заштита и 
спасување во подрачните организациони единици во: 

- Гостивар покрај подрачјето на општината Гости-
вар се наменети и за подрачјето на општините Врапчи-
ште,  Маврово и Ростуше;  

- Дебар покрај подрачјето на општината Дебар се 
наменети и за подрачјето на општината Центар Жупа;  

- Кичево покрај подрачјето на општината Кичево се 
наменети и за подрачјето на општините Зајас, Осломеј, 
Другово и Вранештица;  

- Струга покрај подрачјето на општината Струга се 
наменети и за подрачјето на општината Вевчани;  

- Ресен  се наменети за подрачјето на општината Ре-
сен;  

- Прилеп покрај подрачјето на општината Прилеп 
се наменети и за подрачјето на општините Долнени и 
Кривогаштани;  

- Крушево се наменети за подрачјето на општината 
Крушево;  

- Демир Хисар  се наменети за подрачјето на оп-
штината  Демир Хисар;  

- Македонски Брод покрај подрачјето на општината 
Македонски Брод се наменети и за подрачјето на оп-
штината Пласница;  

- Кавадарци покрај подрачјето на општината Кавадар-
ци се наменети и за подрачјето на општината Росоман;  

- Неготино покрај подрачјето на општината Неготи-
но се наменети и за подрачјето на општината Демир 
Капија;  

- Валандово се наменети за подрачјето на општина-
та Валандово;  

- Гевгелија покрај подрачјето на општината Гевге-
лија се наменети и за подрачјето на општините Дојран 
и Богданци;  

- Радовиш покрај подрачјето на општината Радо-
виш се наменети и за подрачјето на општината Конче;  

- Берово покрај подрачјето на општината Берово се 
наменети и за подрачјето на општината Пехчево;  

- Делчево покрај подрачјето на општината Делчево 
се наменети и за подрачјето на општината Македонска 
Каменица;  

- Виница се наменети и за подрачјето на општината  
Виница;  

- Кочани покрај подрачјето на општината Кочани се 
наменети и за подрачјето на општините Чешиново и 
Зрновци;  

- Свети Николе покрај подрачјето на општината 
Свети Николе се наменети и за подрачјето на општина-
та Лозово;  

- Пробиштип се наменети  за подрачјето на општи-
ната  Пробиштип;  

- Крива Паланка е наменета  за подрачјето на оп-
штината Крива Паланка;  

- Кратово е наменета за општината Кратово;  
- Центар  е наменет за подрачјето на општината 

Центар;  
- Кисела Вода покрај подрачјето на општината Ки-

села Вода се наменети и за подрачјето на општините 
Аеродром,  Сопиште, Студеничани и Зелениково;  

- Карпош покрај подрачјето на општината Карпош 
се наменети и за подрачјето на општините Ѓорче Пе-
тров и Сарај;  

- Гази Баба покрај подрачјето на општината Гази 
Баба се наменети и за подрачјето на општините Петро-
вец, Арачиново и Илинден   и 

- Чаир покрај подрачјето на општината Чаир се на-
менети и за подрачјето на општините Бутел, Шуто 
Оризари и Чучер Сандево . 

 
Член  6 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за формирање на едини-
ци и штабови на цивилната  заштита на Републиката 
дов. бр.23-2342/1 од 28. 06. 2004 година. 

 
Член  7 

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

 
        Бр. 19-138/1                 Претседател на Владата 
13 април 2006 година             на Република Македонија, 

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

615. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06 ), а во 
врска со член 43 од Деловникот  за работа на Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија„ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03 и 
67/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.04.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА 
ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ 

  
Член 1 

Со оваа одлука се образува Национална комисија за 
интегрирано гранично управување (во натамошниот 
текст: Национална комисија) и се определуваат нејзи-
ните задачи и состав. 
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Член 2 
Националната комисија се образува како помошно 

тело на Владата на Република Македонија.  
 

Член 3 
Националната комисија се состои од претседател и 

членови. 
Претседател на Националната комисија е национал-

ниот координатор на Меѓуминистерската работна гру-
па за имплементација на Националниот акционен план 
за интегрирано гранично управување, а членови на На-
ционалната комисија се членовите на Меѓуминистер-
ската работна група за имплементација на Национал-
ниот акционен план за интегрирано гранично управу-
вање и членовите на секретаријатот на Меѓуминистер-
ската работна група за имплементација на Национални-
от акционен план за интегрирано гранично управување. 

 
Член 4 

Задачи на Националната комисија се да и предлага 
на Владата на Република Македонија:   

- мерки и активности во врска со развојот и унапре-
дувањето на системот на интегрирано гранично упра-
вување; 

- спроведување на Националната стратегија за инте-
грирано гранично управување и Националниот акцио-
нен план за интегрирано гранично управување; 

- унапредување на соработка, размена на податоци и 
информации, како и координација  помеѓу државните ор-
гани кои имаат надлежности во граничното управување; 

- следење на состојбата со човечките ресурси во др-
жавните органи кои имаат надлежности во граничното 
управување, а кои се врзани со нивните одговорности 
за граничното управување; 

- мислење по годишниот извештај на Националниот 
координативен центар за гранично управување; 

- остварување на меѓународна соработка  во врска со 
активностите за интегрираното гранично управување и 

- дава други предлози од значење за интегрирано 
гранично управување.  

 
Член 5 

Стручно административните работи на Национал-
ната комисија ќе ги врши Секретаријатот за европски 
прашања.  

 
Член 6 

Националната комисија ќе доставува до Владата на 
Република Македонија извештај за својата работа нај-
малку еднаш годишно. 

 
Член 7 

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

 
      Бр. 19-1740/1                      Претседател на Владата 
 7 април 2006 година              на Република Македонија, 

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

616. 
Врз основа на член 26, став 2 од Законот за заштита 

и спасување („Службен весник на Република Македони-
ја” бр.36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОТ, БРОЈОТ, ПЕРСОНАЛНИОТ И МАТЕ-
РИЈАЛНИОТ СОСТАВ НА ТИМОВИТЕ ЗА БРЗ 

ОДГОВОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува видот, бројот, персонал-

ниот и материјалниот состав на тимовите за брз одговор. 
Член 2 

Тимовите за брз одговор се организираат во јачина 
од 5 - 15 лица.  

 
Член 3 

Тимовите за брз одговор се формираат за следните 
специјалности: 

- прва медицинска помош; 
- заштита и спасување од пожари; 
- заштита и спасување од поплави; 
- заштита и спасување под вода;  
- заштита и спасување од хемиски несреќи;  
- заштита од неексплодирани убојни и експлозивни 

средства; 
- спасување  од урнатини;  
- спасување од високи објекти; 
- спасување на планина; 
- спасување од рударски несреќи; 
- спасување од поголеми сообраќајни несреќи и  
- згрижување на загрозено и настрадано население. 
 

Член 4 
За брз одговор се формираат следните тимови:  
- осум  тимови за прва медицинска помош; 
- осум  тимови за заштита и спасување од пожари; 
- осум  тимови за заштита и спасување од поплави; 
- пет тимови за спасување под вода; 
- четири тимови за заштита и спасување од хемиски 

несреќи; 
- пет тимови за заштита и спасување од неекспло-

дирани убојни и експлозивни средства; 
- осум тимови за спасување од урнатини; 
- три тимови за спасување од високи објекти; 
- четири тимови за спасување на планина; 
- три тимови за спасување  од рударски несреќи, 
- три тимови за спасување од поголеми сообраќајни 

несреќи и 
- пет тимови за згрижување на загрозено и настра-

дано население. 
 

Член 5 
Тимовите за брз одговор се составени од раководи-

тел на тимот, негов заменик и со соодветен број на 
стручни лица-експерти од областа за која се формираат. 

Персоналниот и материјалниот состав на тимовите 
за брз одговор на оваа одлука е утврден во Прегледот  
бр. 1 до 12, кои се составен дел на оваа одлука. 

 
Член 6 

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

 
      Бр.19-1498/1                      Претседател на Владата 
13 април 2006 година             на Република Македонија, 
           Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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617. 
Врз основа на член 383, став 1, алинеја 8 и член 

479, став 2 од Законот за трговските друштва (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.04.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА 
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ 

ИЗВЕШТАИ ЗА 2005 ГОДИНА  
1. Владата на Република Македонија за овластен ре-

визор за ревизија на Годишната сметка и финансиските 
извештаи за 2005 година на Акционерското друштво за 
производство на електрична енергија Електрани на 
Македонија во државна сопственост, Скопје, ја избира 
Ревизорската куќа Ернст и Јанг, врз основа на спроведе-
ниот Отворен повик бр. 01-03/2005 година за вршење на 
економско - финансиска ревизија и донесената Одлука 
за избор на најповолна понуда бр. 11-88/2 од 12.01.2006 
година врз основа на извршеното бодирање. 

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

Бр. 19-878/1                          Претседател на Владата 
13 април 2006 година             на Република Македонија, 

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

618. 
Врз основа на член 383, став 1, алинеја 8 и член 

479, став 2 од Законот за трговските друштва (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА 
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ 

ИЗВЕШТАИ ЗА 2005 ГОДИНА  
1. Владата на Република Македонија за овластен реви-

зор за ревизија на Годишната сметка и финансиските 
извештаи за 2005 година на Акционерското друштво за 
пренос на електрична енергија и управување со електро-
енергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје ја 
избира Ревизорската куќа Гранд Торнтон, врз основа на 
спроведениот Отворен повик бр. 65/2005 година за 
вршење на економско - финансиска ревизија и донесената 
Одлука за избор на најповолна понуда бр. 0303-775 од 
27.12.2005 година врз основа на извршеното бодирање. 

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

Бр. 19-970/1                          Претседател на Владата 
13 април 2006 година             на Република Македонија, 

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

619. 
Врз основа на член 25, став 5 од Законот за јавен 

долг (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.04.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА А.Д. ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ - ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 
- СКОПЈЕ КАЈ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ “БРОД 
ГНЕОТИНО“  

Член 1 
Акционерското друштво за производство на електрич-

на енергија во државна сопственост - Електрани на 
Македонија - Скопје да се задолжи со заем кај Стопанска 
банка АД Скопје во износ од 4.557.896,00 ЕУР за 
финансирање на проектот “Брод Гнеотино“. 

Член 2 
Договорот за заемот од член 1 на оваа одлука ќе се 

склучи меѓу генералниот директор на Акционерското 
друштво за производство на електрична енергија во др-
жавна сопственост - Електрани на Македонија, од една 
страна и извршниот директор на Дирекцијата за кре-
дитно администрирање при Стопанска банка АД Скоп-
је од друга страна. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 19-1586/1                        Претседател на Владата 

13 април 2006 година             на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
620. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 13.04.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР ПАТНИЧКО 

МОТОРНО ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Се дава согласност на Договор за трајно користење 

на движна ствар – патничко моторно возило помеѓу до-
сегашниот корисник Министерство за труд и социјална 
политика како давател на движната ствар и О.Ј.У.Дет-
ска градинка ,,Астибо”-Штип, како корисник на движ-
ната ствар. 

 
Член 2 

Со склучувањето на договорот, на Министерството 
за труд и социјална политика трајно му престанува 
правото на користење на движната ствар – патничко 
моторно возило СУЗУКИ КЕРИ ВАН 1.0 чија вредност 
е 190.000,00 ден. тип СУЗУКИ КЕРИ ВАН 1.0, број на 
шасија ЈSADA21VOO, број на мотор F10A1025028, боја 
на каросеријата 01 бела, година на производство 1996 
година, сила на мотор во KW 30, работна зафатнина 970, 
седишта 5, со регистарска ознака ŠT-296- АN. 

 
Член 3 

Движната ствар од член 2 на оваа одлука се дава на 
трајно користење на О.Ј.У. Детска градинка ,,Астибо,, -
Штип, како корисник на движната ствар. 

 
Член 4 

Договорот за давање на трајно користење на движ-
на ствар ќе се склучи по влегувањето во сила на одлу-
ката. 

Примопредавањето на движната ствар од член 2 на 
оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
труд и социјална политика и О.Ј.У. Детска градинка 
,,Астибо,, - Штип, како корисник на движната ствар во 
рок од 8 дена од денот на склучувањето на договорот.  

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
      Бр. 19-1598/1                     Претседател на Владата      
13 април 2006 година            на Република Македонија, 
           Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
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621. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 април 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
 

1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-
ка Македонија за подрачјето на Скопје се именува: 

- Владе Богданоски, адвокат од Гостивар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

       
       Бр. 33-1860/1                      Претседател на Владата      
13 април 2006 година             на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
622. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
13.04.2006 година, донесе 

 
Д Е Л О В  Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВ-
НИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03 и 67/03), чле-
нот 1 се менува и гласи: 

„Со овој деловник, во согласност со Уставот на Ре-
публика Македонија и со Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија и други закони, поблиску се утврдува 
внатрешната организација и се уредува начинот на рабо-
та на Владата на Република Македонија (во натамошни-
от текст: Влада) и на нејзините работни тела, како и дру-
ги прашања од значење за работата на Владата.“ 

 
Член 2 

Членот 2 се брише. 
 

Член 3 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Претседателот на Владата на Република Македо-

нија (во натамошниот текст: Претседател на Влада): 
1) ја претставува и раководи со работата на Владата; 
2) свикува седници на Владата и претседава со нив; 
3) ги потпишува прописите и актите што ги донесу-

ва Владата и се грижи за нивното спроведување; 
4) го насочува дејствувањето на Владата во целина 

и на нејзините членови во согласност со утврдените 
програмски определби и стратешките приоритети; 

5) обезбедува координација по прашањата од заед-
нички интерес за министерствата; 

6) предлага мерки за одговорност пред Владата на 
носители на јавни и други функции од надлежност на 
Владата; 

7) остварува соработка со други државни органи, 
јавни претпријатија, јавни установи и јавни служби по 
прашања од заеднички интерес; 

8) остварува соработка со трговски друштва, поли-
тички партии, здруженија на граѓани и фондации и 
други правни лица по прашања од заеднички интерес; 

9) презема мерки во случај на неспроведување на 
заклучоците на Владата; 

10) го насочува спроведувањето на реформата на 
јавната администрација; 

11) се грижи за спроведувањето на годишната Про-
грама за работа на Владата; 

12) одлучува за одржување на состаноци и совету-
вања во врска со разгледување на прашања во надлеж-
ност на Владата; 

13) го известува Собранието на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Собранието) за прашања-
та на остварувањето на политиката за извршување на 
законите и другите прописи на Собранието; 

14) презема покровителство во името на Владата за 
одделни прослави и манифестации од значење за Ре-
публика Македонија; 

15) дава овластувања во врска со остварување на 
неговите права и должности, согласно закон и овој де-
ловник; 

16) формира Канцеларија која му помага во врше-
њето на неговите права и должности кои произлегуваат 
од Уставот, закон и овој деловник; 

17) на генералниот секретар на Владата му дава 
упатства за спроведување на работите од негова над-
лежност и 

18) врши и други работи во согласност со Уставот 
на Република Македонија, закон и овој деловник. 

 
Член 4 

Во членот 8, став (1), во точката 9) сврзникот „и“ се 
брише и се додаваат две нови точки 10) и 11) кои гласат: 

„10) на барање на претседателот на Владата да под-
несуваат извештај за работата по одредено прашање од 
својата надлежност. 

11) да се грижат за спроведување на годишната 
Програма за работа на Владата од областа на мини-
стерството со кое раководат и.“ 

Точката 10) станува точка 12). 
 

Член 5 
Во членот 11, во ставот (2) зборовите „во Програ-

мата за работа на Владата“ се заменуваат со зборовите 
„со овој деловник и во годишната Програма за работа 
на Владата.“ 

Во ставот (3) зборот „Програмата“ се заменува со 
зборовите „годишната Програма“. 

 
Член 6 

Во членот 13, ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Членот на Владата, со податоците кои претста-

вуваат класифицирани информации до кој има пристап 
постапува согласно прописите за класифицирани ин-
формации.“ 

Во ставовите (2) и (3) зборот „тајна“ се заменуваат 
со зборовите „класифицирани информации“. 

 
Член 7 

Членовите 14, 15 и 16 се бришат. 
 

Член 8 
Во членот 17, ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Формата, содржината и начинот на издавањето 

на легитимациите се утврдува со акт на Владата.“ 
Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) За издавањето и евиденцијата на легитимации-

те се грижи генералниот секретар на Владата.“ 
  

Член 9 
Членот 18 се менува и гласи: 

„Член 18 
Владата има генерален секретар со права и должно-

сти утврдени со закон и со овој деловник“. 
    

Член 10 
Членот 19 се менува и гласи: 
„Генералниот секретар има заменик што му помага 

во вршењето на неговите работи и го заменува во слу-
чај на негова отсутност или спреченост“. 
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Член 11 
Во член 21, ставот (1) се брише. 
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (1) и (2). 
  

Член 12 
Во членовите 24 и 26, зборовите „Републичкиот 

судски совет“ се заменуваат со зборовите „Судски со-
вет на Република Македонија“. 

 
Член 13 

Членот 27 се брише. 
       

Член 14 
По членот 27 се додава нова Глава II-а и два нови 

члена 27-а и 27-б кои гласат: 
„II-а. СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУ-

ВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 
НА ВЛАДАТА“  

Член 27-а 
(1) Владата донесува годишна Програма за својата 

работа со која временски се операционализира Програ-
мата која мандаторот ја предлага при изборот на Вла-
дата. 

(2) Во годишната Програма и Буџетот на Република 
Македонија, Владата ги вградува стратешките приори-
тети и фискалната политика. 

(3) Владата донесува одлука за утврдување на стра-
тешките приоритети согласно Методологијата за стра-
тешко планирање и подготвување на годишна Програ-
ма за работа на Владата донесена од Владата. 

(4) Владата донесува годишен План за соодветна и 
правична застапеност на заедниците во јавната адми-
нистрација. 

(5) Во годишната Програма се утврдуваат и други 
иницијативи кои министерствата ги планираат во те-
ковната за наредната година што треба да се постават 
пред Владата, во рамките на извршувањето на нејзини-
те надлежности утврдени со Уставот и закон. 

 
Член 27-б 

Стратешките планови на министерствата и на дру-
гите органи на државната управа заради обезбедување 
на координација и усогласеност на плановите, се доста-
вуваат до Генералниот секретаријат. 

 
Член 15 

Во членот 31 по зборот „администрација“ се дода-
ваат зборовите „прашања за обезбедување соработка со 
организациите и институциите на граѓанското општес-
тво; прашања од областа на верските заедници  и рели-
гиозните групи; и во дваесет и четвртиот ред, по зборо-
вите “Собранието и на Владата“ се додаваат зборовите 
“извештаите на министерствата и на другите органи на 
државната управа за преземените мерки за надминува-
ње на утврдените неправилности во ревизорските изве-
штаи на соодветниот надлежен орган“. 

 
Член 16 

Во членот 32 по зборовите „имотно-правните одно-
си“ се додаваат зборовите „извештаите на министерс-
твата и на другите органи на државната управа за пре-
земените мерки за надминување на утврдените непра-
вилности во ревизорските извештаи на соодветниот 
надлежен орган“.  

Член 17 
Во членот 33, во триесет и првиот ред,  по зборови-

те “ Република Македонија“ се додаваат зборовите “ги 
разгледува извештаите на министерствата и на другите 
органи на државната управа за преземените мерки за 
надминување на утврдените неправилности во реви-
зорските извештаи на соодветниот надлежен орган“. 

 
Член 18 

Членот 35 се менува и гласи: 

„Член 35 
Комисијата за приватизација ги разгледува услови-

те и начинот за приватизација на општествената и др-
жавната сопственост; предлага законски и други мерки 
за нејзино реализирање; ги согледува состојбите на 
претпријатијата опфатени со програмите за приватиза-
ција на сопственоста; го предлага начинот на продажба 
на акциите и уделите стекнати врз основа на државни-
от капитал во органите на државната власт, во прет-
пријатијата односно трговските друштва, банките и 
финансиските институции, одделно и заедно со акции-
те и уделите издадени на Фондот за пензиското и инва-
лидското осигурување; предлага на Владата именување 
на претставници во претпријатијата односно друштва-
та во кои има акции и удели стекнати врз основа на   
државен капитал, носи одлука за продажба на деловни 
средства, издавање под закуп односно давање под за-
куп со право на откуп; врши и други работи од нејзина 
надлежност утврдени со закон“. 

 
Член 19 

Членот  38 се менува и гласи: 
„Член 38 

Комисијата за именување ги разгледува прашањата 
од областа на кадровската политика од надлежност на 
Владата; поднесува предлози до Владата за именување 
или разрешување од должност директор на орган на 
државната управа и негов заменик, генерален секретар 
и негов заменик, државни  секретари  на министерства-
та  директори и заменици на директори на јавни прет-
пријатија и установи што ги именува Владата, како и 
други лица што се именуваат во согласност со Владата 
утврдени со закон;  предлага  членови  на  органи  на  
управување и на другите тела на јавните претпријатија, 
установи и други институции кои ги именува Владата; 
се грижи за спроведување на заклучоците на Владата 
во врска со кадровската политика; подготвува предлог-
акт за платите на функционерите што ги именува Вла-
дата; подготвува предлог-решенија за платите, другите 
надоместоци, право на плати по основ на престанок на 
функција на директори и нивни заменици на органите 
на државната управа и функционери на други органи и 
служби и и дава мислења и предлози на Владата за ре-
шавање на прашања од нејзина надлежност.“ 

 
Член 20 

По членот 45 се додава нов член 45-а кој гласи: 
„Член 45-а 

Владата со одлука образува посебни работни тела 
(комитети и други тела) за остварување на стратешките 
цели за интегрирање на Република Македонија во 
Европската унија и за вклучување во евроатлантските 
интеграции.“        

Член 21 
Во членот 48, став (6), по зборот „секретар“ се до-

даваат зборовите „со сите права и должности на членот 
на работното тело.“  

Член 22 
Во членот 59, став (1), во точката 10, на крајот точ-

ката и запирката се бришат и се додаваат зборовите „и 
за наплата на придонесот“. 

 
Член 23 

Во членот 61, став (1), по зборовите „замениците на 
министрите“ се додаваат зборовите „генералниот се-
кретар и неговиот заменик.“ 

  
Член 24 

Во членот 65, став (1), во третиот ред по зборот 
„Владата“ се додаваат зборовите „јазично редактирани 
(лекторирани)“. 

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Материјалите од став (1) на овој член, предла-

гачите ги доставуваат до Владата во печатена и во еле-
ктронска форма“. 

Ставот (2) станува став (3). 
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Член 25 
Во членот 66, ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Предлозите на закони, други прописи и акти 

што ги утврдува односно донесува Владата, предлага-
чите ги поднесуваат до Владата во облик во кои се до-
несуваат и содржат кореспондентна табела и изјава за 
усогласеноста на прописите со законодавството на 
Европската унија. Содржината и формата на кореспон-
дентната табела и на изјавата за усогласеноста на про-
писите со законодавството на Европската унија ја про-
пишува Владата.“   

Член 26 
Во членот 67-а, по ставот (1), се додава нов став (2) 

кој гласи:  
“(2) Координацијата и соработката на Генералниот 

секретаријат со министерствата и другите органи на 
државната управа од став 1 на овој член се остварува  
врз основа на Методологијата за анализа на политики-
те и координација, која ја донесува Владата.“ 

Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 27 
Во член 68, по ставот (1), во шестиот ред,  по збо-

рот „управата“ се додаваат зборовите „и на други др-
жавни органи“. 

Во ставот (2) зборовите „или од него овластен рако-
воден државен службеник„ се бришат. 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„(5) Доколку по материјалите од став (1) на овој 

член бидат дадени забелешки или предлози кои не се    
прифатени од предлагачот, предлагачот треба да се 
произнесе по нив со писмено известување во кое ќе ги 
наведе причините поради кои забелешките и предлози-
те не се прифатени.“  

Член 28 
Членовите 70 и 71 се менуваат и гласат: 

„Член 70 
(1) За разгледување на степенот на подготвеност на 

материјалите и актите за седница на Владата, согласно 
одредбите на овој деловник и нивните стручни аспе-
кти, како и други прашања во врска со подобрување на 
ефикасноста во работењето на Владата се образува Ко-
легиум на државни секретари (во натамошниот текст: 
Генерален колегиум). 

(2) Генералниот колегиум го сочинуваат генерални-
от секретар, неговиот заменик, државните секретари на 
министерствата, државниот секретар на Секретаријатот 
за европски прашања и секретарот на Секретаријатот 
за законодавство. 

(3) Со работата на Генералниот колегиумот раково-
ди генералниот секретар, а во негово отсуство и спре-
ченост заменикот на генералниот секретар. 

(4) Раководните државни службеници во Генерал-
ниот секретаријат определени од генералниот секретар 
и претставници од Канцеларијата на претседателот на 
Владата учествуваат во работата на Генералниот коле-
гиум без право на одлучување. 

(5) Кога се разгледуваат материјали и прашања од 
надлежност на самостојните органи на државната   
управа, во работата на Генералниот колегиум учеству-
ваат и директорите на овие органи без право на одлу-
чување. 

(6) Во отсуство на државен секретар, по писмено 
овластување на министерот во работата на Генерални-
от колегиум учествува раководен државен службеник 
со звање не пониско од раководител на сектор. 

(7) За работата на Генералниот колегиумот во од-
нос на стручно-организационите прашања се грижи ра-
ководен државен службеник, согласно актите за вна-
трешна организација и систематизација на работните 
места во Генералниот секретаријат. 

(8) Колегиумот на државните секретари донесува 
деловник за својата работа со кој поблиску се опреде-
лува начинот на работа и одлучување на Колегиумот 
на државни секретари.  

Член 71 
(1) Генералниот колегиум работи на седници, што 

ги свикува генералниот секретар, во определен ден во 
неделата, во зависност од денот на одржувањето на 
седниците на Владата и нејзините работни тела. 

(2) Генералниот секретар може да свика и тематска 
седница на Генералниот колегиум, заради разгледување 
на значајни прашања или одделни материјали и акти.  

(3) Генералниот секретар ги известува членовите на Ге-
нералниот колегиум за денот, местото и времето на одржу-
вање на седницата на Генералниот колегиум, им доставува 
предлог на дневен ред и материјали за седницата. 

(4) Дневниот ред на Генералниот колегиум се утвр-
дува на почетокот на седницата.  

(5) По утврдувањето на дневниот ред, државните 
секретари, по потреба, известуваат за извршувањето на 
заклучоците на Владата од претходните седници. 

(6) Предлагачот може да даде кратко усно образло-
жение за материјалот или актот, по што се отвара рас-
права. По завршувањето на расправата по материјалите 
и актите се зазема став кој во вид на мислење се препо-
рачува на надлежното работно тело на Владата. Мисле-
њето се доставува и до соодветното министерство или 
друг орган на државната управа кога треба да се вгради 
во текстот на материјалот или актот.  

(7) Во случај на поделеност на мислењата на члено-
вите на Генералниот колегиум при заземање на став 
согласно став (6) на овој член, се прифаќа мислењето 
за кое се определило мнозинството од вкупниот број на 
членовите на Генералниот колегиум. 

(8) Државниот секретар е должен за мислењето од 
став (6) на овој член да го запознае министерот. Докол-
ку надлежниот министер не се согласува со мислењето, 
спорното прашање ќе се разгледа на надлежното посто-
јано работно тело. 

(9) Генералниот колегиум може да предложи одреде-
ни прашања кои се во надлежност на Комисијата за по-
литички систем да бидат разгледани на седница на Ко-
мисијата за економски систем и тековна економска по-
литика или на Комисијата за човечки ресурси и одржлив 
развој и обратно, како и на други работни тела. 

(10) Одделни материјали и акти можат да се одложат 
од разгледување на седница на Генералниот колегиум, до-
колку не се подготвени согласно одредбите на овој делов-
ник, по барање на предлагачот на материјалот и актот или 
поради потребата од усогласување на прашањата за кои 
надлежните министерства и другите органи на државната 
управа имаат различни ставови и мислења, при што се 
утврдува дополнителен рок од пет дена од денот на одр-
жувањето на седницата на Генералниот колегиум. 

(11) Ако за материјалот или актот не се постигне 
усогласување во рокот утврден во ставот (10) на овој 
член, Генералниот колегиум за тоа го известува над-
лежното постојано  работно тело на Владата.“ 

                 
Член 29 

Во членот 73, ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Материјалите за седниците на Владата предлага-

чите ги доставуваат преку генералниот секретар, со при-
дружно писмо кое содржи: име на материјалот што се 
поднесува за разгледување на седницата на Владата или 
за информирање на членовите на Владата; усогласеност 
со преземените обврски од ратификуваните меѓународ-
ни договори; усогласеност со Годишната програма на 
Владата; дали се дадени мислења предвидени согласно 
член 68 од овој деловник, односно дали се извршени 
консултации со министерствата и другите органи на др-
жавната управа за нивна усогласеност или неусогласе-
ност; на која седница се предлага да се разгледа матери-
јалот; карактерот на материјалот (класифицирана ин-
формација, ограничена употреба или слободен пристап); 
дали материјалот има итен карактер, со кратко образло-
жение; прилози, односно придружни материјали-фи-
скални импликации од донесувањето на актот, изјава за 
усогласеноста на прописите со законодавството на 
Европската унија, а за законите и подзаконските акти и 
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коресподентна табела, датум и потпис на министерот 
или државниот секретар, односно директорот кој рако-
води со самостојниот орган на државна управа“. 

Во ставот (4) по зборот „министерот„ се додаваат 
зборовите „или државниот секретар, односно директо-
рот кој раководи со самостојниот орган на државна 
управа“ а зборовите до крајот на реченицата се бришат.  

Член 30 
Во членот 73-а став (2) запирката по зборот „министе-

рот„ се заменува со зборот „или„ по зборот „секретар„ се 
додава запирка, а зборовите „или друго овластено лице„ 
се заменуваат со зборовите „односно директорот кој рако-
води со самостојниот орган на државна управа“. 

 
Член 31 

Членот 74 се менува и гласи: 
„Член 74 

(1) Материјалите  на предлагачите кои содржат кла-
сифицирани информации се доставуваат до Владата на 
начин и според постапка утврдена со прописите за кла-
сифицирани информации. 

(2) При подготвувањето на материјалите од став (1) 
на овој член, соодветно се применуваат одредбите од 
член 68 од овој деловник.“ 

 
Член 32 

Во членот 76, се додава нов став (1) кој гласи: 
„(1) Владата работи и одлучува за работите од сво-

јата надлежност на редовни седници кои се одржуваат 
по правило еднаш неделно“. 

Ставот (1) станува став (2). 
Во ставот (2) кој станува став (3) зборот „стратеги-

ски“ се заменува со зборот „стратешките“, а зборовите 
„Програмата од член 2 на овој деловник“ се заменуваат 
со зборовите „годишната Програма“. 

По став (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„Претседателот на Владата, може да свика и темат-

ска седница заради разгледување на прашања што се 
однесуваат на стратешките приоритети и по други 
актуелни (тековни) прашања и преземање мерки за 
нивна реализација.“  

Член 33 
Во членот 82, став (3), по зборот „записникот“ точ-

ката се брише и се додаваат зборовите „писмено пред 
седницата или усно на самата седница. По забелешките 
на записникот одлучува Владата“.    

Член 34 
По членот 85 се додава нов член 85-а кој гласи: 

„Член 85-а 
(1) Во случај кога на  отворена или затворена  сед-

ница  на Владата се создаваат класифицирани инфор-
мации, претседавачот на седницата го констатира за-
писнички тој факт.  

(2) Во моментот кога се констатира дека е создаде-
на класифицираната информација по определениот сте-
пен на класификација, започнува постапката за зашти-
та на информацијата, согласно прописите за класифи-
цирани информации. 

(3) Кога на затворена седница на Владата се разгле-
дуваат материјали кои содржат класифицирани инфор-
мации, генералниот секретар од редот на раководните 
државни службеници определува лице кое поседува со-
одветен безбедносен сертификат, да присуствува на 
седницата.“  

Член 35 
Во членот 86, по ставот (1)  се додава нов став (2) 

кој гласи: 
''(2) Со заклучокот од став (1) на овој член се утвр-

дува, односно усвојува материјалот и актот; се одлага 
или се задолжува предлагачот да го дополни материја-
лот или актот; се формира работна група која предло-
жениот материјал или акт треба да го дополни, усогла-
си или номотехнички да го оформи,  кој содржински е 
усвоен на седницата на Владата, како и се определува 
рокот и надлежниот орган на државната управа за не-
гово извршување“. 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 
Во став (4) кој станува став (5), бројот „3“ се заме-

нува со бројот „4“.  
Член 36 

Во членот 92, ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Записникот содржи: име на претседавачот на 

седницата; имињата на присутните и отсутните членови 
на Владата; генералниот секретар и неговиот заменик, 
секретарот на Секретаријатот за законодавство, имињата 
на директорите на другите органи  на  државната  управа  
кои по покана присуствуваат на седницата; утврден дне-
вен ред на седницата; наводот за усвојување, односно 
изменување на записникот од претходната седница и 
заклучоци усвоени од Владата по одделни точки од  
дневниот ред; причините за одложените точки од днев-
ниот ред со наведување на предлагачот за одлагање, вре-
ме и место на одржувањето на седницата, како и други 
прашања за текот на работата на седницата на Владата. 

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 
„(5) Записникот со предложените забелешки, Вла-

дата го усвојува на својата наредна седница“. 
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).  
       

Член 37 
Членот 93 се менува и гласи: 
„Со заклучоците од записниците на седниците на Вла-

дата кои се однесуваат на разгледуваните материјали кои 
содржале класифицирани информации се постапува сог-
ласно со прописите за класифицирани информации.“  

Член 38 
Во членот 94, ставовите (2) и (5) се бришат. 
Ставовите (3) и (4) кои стануваат ставови (2) и (3) 

се менуваат и гласат: 
„(2) Со стенографските белешки и магнетофонски-

те ленти од седницата на Владата на која се разгледува-
ни материјали кои содржат класифицирани информа-
ции се постапува согласно со прописите за класифици-
раните информации. 

3) За користење на стенографски белешки и магнето-
фонски ленти одобрение дава претседателот на Владата“. 

Ставовите (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5) и (6). 
Во ставот (9) кој станува став (7), бројот „8“ се за-

менува со бројот „6“.      
Член 39 

По членот 103, по подглавата 1 „Остварување на 
односите на Владата со Собранието“, се додава нов 
член 103-а кој гласи: 

„Член 103-а 
Владата ги остварува односите со Собранието, сог-

ласно Уставот, законот, Деловникот на Собранието на 
Република Македонија и овој деловник“.  

Член 40 
По членот 108, се додава нов член 108-а кој гласи:   

„Член 108-а 
Генералниот секретар за прашањата што се претре-

суваат во Собранието и во неговите работни тела обез-
бедува претставниците и поверениците на Владата да 
ги имаат на располагање потребните материјали“.  

Член 41 
Во членот 114, се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) За прописите кои Секретаријатот за законодав-

ство ги разгледува од став (1) на овој член, се примену-
ваат одредбите од член 66, став (2) на овој деловник.“ 

 
Член 42 

Во членот 120, во ставот (3) зборовите „однесуваат на 
националната безбедност, службена и деловна тајна“ се 
заменуваат со зборовите „класифицирани информации“. 

 
Член 43 

Во членот 121, ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Редовното информирање на јавноста за работа-

та на Владата и за донесените заклучоци се врши преку 
портпаролот на Владата“. 
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Член 44 
Членот 123 се менува и гласи:  

„Член 123 
Владата ја известува јавноста за својата работа и 

преку: 
- организирање на конференции за печатот, радиото 

и телевизијата; 
- организирање  средби со преставници на средства-

та за јавно информирање; 
- издавање на соопштенија и билтени за прашањата 

што се разгледани на седниците на Владата и 
- преку интернет страницата на Владата.“        

Член 45 
По членот 124 се додава нова Глава XI-а и нов член 

124-а кои гласат:  
 
„XI-а. ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕТСТАВКИ  

Член 124-а 
На претставките упатени до претседателот на Вла-

дата  одговара Канцеларијата на претседателот на Вла-
дата, а на претставките упатени  до Владата и Генерал-
ниот секретаријат одговара Генералниот секретаријат“.  

Член 46 
Во член 125, во ставот (1) зборовите „и актот за не-

говото основање“ се бришат. 
Ставот (2) се брише.  

Член 47 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
       Бр. 19-1591/1                      Претседател на Владата 
13 април 2006 година             на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
623. 

Врз основа на член 36, став 4 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.04.2006 година, донесе  

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ 

НА ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПОРТАЛОТ 
WWW.USLUGI.GOV.MK  
I. ОПШТА ОДРЕДБА  

Член 1 
Со ова упатство се уредува начинот на одржување и 

ажурирање на информациите на порталот www.uslugi. 
gov.mk (во натамошниот текст: портал). 

Порталот е стандардизиран информативен портал 
за сите граѓани на Република Македонија преку кој се 
овозможува едноставен пристап до услугите на органи-
те на државната управа и директна електронска кому-
никација со Владата на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Владата).  

II. ОДРЖУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ИНФОРМА-
ЦИИТЕ НА ПОРТАЛОТ  

Член 2 
За целите на одржување и ажурирање на информа-

циите 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 ор-
ган на државната управа и комуникација со надлежни-
от организационен облик за информатичка технологија 
на Генералниот секретаријат на Владата; 

- државни службеници одговорни за ажурирање на 
информациите на порталот за услугите од соодветниот 
орган на државната управа;  

- раководни државни службеници одговорни за одо-
брување на промените од државните службеници одго-
ворни за ажурирање на информациите на порталот; и 

- државен службеник одговорен за комуникација со 
координаторот на порталот во Генералниот секретари-
јат на Владата. 

Определувањето на државните службеници од став 
1 на овој член го врши функционерот кој раководи со 
органот на државната управа или од него овластен ра-
ководен државен службеник.  

Член 3 
За одржување на квалитетот, точноста и навременоста 

на информациите на порталот, техничка исправност, ад-
министрирање и одржување на инфраструктурата на пор-
талот се грижи Генералниот секретаријат на Владата.  

Член 4 
Државните службеници од член 2 став 1 алинеја 1 

на ова упатство се обучуваат за работа со порталот од 
страна на Генералниот секретаријат на Владата. 

Државните службеници од член 2 став 1 алинеи 2, 3 
и 4 на ова упатство се обучуваат за работа со порталот 
во органите на државната управа од страна на опреде-
лените државни службеници за информатичка техноло-
гија, во соработка и координација со Генералниот се-
кретаријат на Владата. 

 
1. ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ОРГАНИТЕ НА 

ДРЖАВНАТА УПРАВА  
1.1. Државни службеници во организациониот 

облик за информатичка технологија  
Член 6 

Државните службеници во организациониот облик за 
информатичка технологија во органите на државната 
управа вршат администрирање на деловите од порталот 
на соодветниот орган на државната управа и комуникаци-
ја со надлежниот организационен облик за информатичка 
технологија на Генералниот секретаријат на Владата. 

Државните службеници од став 1 на овој член: 
- креираат нова услуга; 
- поднесуваат барање за отворање, промена и бри-

шење на корисничко име и лозинка за сите корисници 
на порталот од органот на државната управа до Гене-
ралниот секретаријат на Владата; 

- ја дополнуваат листата на државни службеници 
одговорни за ажурирање на информациите за услугите; 

- ја дополнуваат листата на државни службеници 
одговорни за одобрување на промените на информаци-
ите за услугите;  

- ја одржуваат и вршат администрирање на верзии-
те на основните софтверски пакети за функционирање 
на порталот; и 

- пријавуваат технички потешкотии во функциони-
рањето на порталот до одговорните државни службе-
ници од Генералниот секретаријат на Владата.  

 
1.2. Државни службеници одговорни за ажурира-

ње на информациите за услугите  
Член 7 

Државните службеници одговорни за ажурирање на 
информациите на порталот за услугите од соодветниот 
орган на државната управа ги ажурираат следните ин-
формациите за услугите: 

- припадност на услугата - се внесува припадноста 
на услугата во одреден сектор или одделение во рамки 
на органот на државната управа каде припаѓа услугата; 

- локации каде се остварува услугата - се внесуваат 
локациите (место и адреса) каде граѓаните можат да ја 
остварат услугата, да подигнат т.е. поднесат докумен-
ти, да добијат поопширни информации и сл.; 

- контакт лица за дадената услуга - се внесуваат по-
датоци за контакт лица, кои директно работат на проб-
лематиката на самата услуга и кои граѓаните можат да 
ги контактираат за подетални информации; 

- опис на услугата - полниот текст на услугата т.е. 
опширно објаснување на услугата; 

- поврзани услуги - поврзани услуги со самата услуга; 
- формулари - формулари кои граѓаните ги попол-

нуваат при поднесување на барање за услугата; 
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- налози - пополнет ПП50 или ПП30 образец со кои се 
презентира начинот на пополнување на уплатницата за 
административни такси за користење на дадената услуга;  

- верзии на услугата - испраќање на услугата на 
одобрување до определените раководни државни служ-
беници; и 

- комуникација со државниот службеник одговорен 
за комуникација со координаторот на порталот во Ге-
нералниот секретаријат на Владата. 

Сите податоци од став 1 на овој член државните служ-
беници ги внесуваат со користење на македонска кодна 
поддршка, а формуларите и придружните документи сог-
ласно пропишаните обрасци за јавни документи. 

Државните службеници одговорни за ажурирање на 
информациите на порталот се грижат за точноста на 
информациите на порталот и при промена на правните 
акти за дадената услуга вршат ажурирање на промени-
те на денот на влегувањето во сила на правниот акт.  

Член 8 
Државните службеници одговорни за ажурирање на ин-

формациите на порталот  одговараат на прашањата поврза-
ни со услугите кои се во нивен делокруг на работа најдоцна 
до 5 работни дена од денот на приемот на барањето.  

Во случај кога државниот службеник не е во мож-
ност да одговори во рокот утврден во став 1 на овој 
член, го известува координаторот на порталот од Гене-
ралниот секретаријат на Владата за причините поради 
кои не бил во можност да одговори. 

Координаторот на порталот дава насоки за ната-
мошно постапување.  

1.3. Раководните државни службеници одговор-
ни за одобрување на промените од државните служ-
беници одговорни за ажурирање на информациите 
на порталот 

Член 9 
Раководните државни службеници одговорни за одо-

брување на информациите од државните службеници од-
говорни за ажурирање на информациите на порталот, по 
примено известување по електронска пошта за барање за 
одобрување на промена на информациите за услугите, вр-
шат проверка на информациите и истите ги одобруваат. 

Со одобрувањето од став 1 на овој член, информа-
циите стануваат достапни до јавноста.  

Одобрувањето на промените на информациите за 
дадените услуги се врши најдоцна до 3 работни дена од 
денот на добивање на известувањето.  

1.4. Државен службеник одговорен за комуника-
ција со координаторот на порталот во Генералниот 
секретаријат на Владата  

Член 10 
Државниот службеник одговорен за комуникација 

со координаторот на порталот во Генералниот секрета-
ријат на Владата, по добиено известување од координа-
торот на порталот по електронски пат за пристигнати 
коментари од граѓани, за тоа веднаш ги известува др-
жавните службеници одговорни за ажурирање на ин-
формациите на порталот.    

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
Член 11 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.  
     Бр. 19-1604/1                        Претседател на Владата 
13 април 2006 година             на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

624. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
13.04.2006 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-5437/1-03 ОД 29.12.2003 ГОДИНА ИЗ-
ДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УС-
ЛУГИ “ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТО-
ЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 
СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА 
УЛ. “ТРГ НОВА ЈУГОСЛАВИЈА“ ББ ВО КУМАНОВО 

 
1. Во Лиценцата под бр. 23-5437/1-03 од 29.12.2003 

година, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
“Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот “14“ се заменува со бројот “15“. 

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

Бр. 19-1606/1                        Претседател на Владата 
13 април 2006 година             на Република Македонија, 

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

 
Во Одлуката за определување највисоки цени на 

одделни нафтени деривати утврдени согласно Методо-
логијата, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 50 
од 17 април 2006 година се врши следната исправка: 
Во член 2 став 1 точка Б во табеларниот преглед во 2 
група на цени ден/лит – МБ – 96 (премиум), наместо 
бројот: „69,50“ треба да стои бројот: „69,00“. 
__________________________________________________ 

 
КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

69. 
Врз основа на член 78 од Колективниот договор за 

основното образование во Република Македонија 
(“Службен весник на РМ“ бр. 65/95), Министерството 
за образование и наука на Република Македонија и Со-
ветот на самостојниот синдикат за образование, наука 
и култура на Република Македонија склучија 

 
КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 

ЗА  ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  КОЛЕКТИВНИОТ  
ДОГОВОР ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во членот 30, став 1, алинеја 5 се менува и гласи: 
- Во втората група, коефициентот на сложеност се 

менува од 1,265 на 1.332. 
 

Член 2 
Овој колективен договор влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во “Службен весник на РМ“.  
      Бр. 0301-40/1                         Бр. 07/2153/2 
12 април 2006 година                     12 април 2006 година 
           Скопје                            Скопје  
Самостоен синдикат за обра-
зование, наука и култура на 
Република Македонија 

Претседател, 
Дојчин Цветаноски, с.р. 

Министерство за образова-
ние и наука на Република 

Македонија 
Министер, 

д-р Азиз Положани, с.р. 
 

 
 
 
 
 

 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

 


