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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
31. 

Врз основа на член 15 став (6) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ брoj 17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРО-

ШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП 
 

Член 1 
Во Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и виси-

ната на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп („Службен весник 
на Република Македонија“ број 102/2011, 169/2011, 14/2012, 38/2012, 54/2012, 63/2012 и 150/2012), во членот 2, 
по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Висината на цената за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непо-
средна спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение сог-
ласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти врз основа на кое се запишани во јавната 
книга на недвижности е утврдена во Табеларен преглед во Прилог 3, кој е составен дел на оваа уредба.“ 

 
Ставот 2 станува став 3. 
 
Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи: 
„Во Табеларниот преглед од Прилог 1 на оваа уредба, се дадени минималните почетни цени за отуѓување 

на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање, во Табеларниот прег-
лед од Прилог 2 од оваа уредба се дадени цените по кои се отуѓува градежно земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија со непосредна спогодба, а во Табеларниот преглед од Прилог 3 на оваа уредба се дадени це-
ните по кои се отуѓува градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на 
сопствениците на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение согласно со Законот за по-
стапување со бесправно изградени објекти врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности.“ 

Во ставот 4 кој станува став 5 по зборовите „Прилог 1“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборови-
те „Прилог 2“ се додаваат зборовите „и Прилог 3“. 

Ставот 5 станува став 6. 
 

Член 2 
Започнатите постапки за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 

Република Македонија до денот на влегување во сила на оваа уредба, ќе се завршат согласно оваа уредба. 
 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

      Бр. 41-9804/1-12 Претседател на Владата 
3 јануари 2013 година на Република Македонија, 
            Скопје  м-р Никола Груевски, с.р. 
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32. 

Врз основа на член 42 точка 5 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 153/2012), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
3.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРС-
ТВО ЗА ИЗГРАДБА НА АДМИНИСТРАТИВНО- 

ДЕЛОВНА ЗГРАДА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност за спроведување 

на постапка за јавно приватно партнерство за изградба 
на административно-деловна зграда на градежно земји-
ште доделелено на Општина Ѓорче Петров со Одлука 
за давање на право на трајно користење број 41-8532/1 
од 24.11.2012 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 150/2012). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9442/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

33. 
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија" бр. 
62/05, 88/08 и 35/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА 
НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДР-
ЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 2012 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ 

на ново задолжување преку издавање на државни хар-
тии од вредност кои во името на Република Македони-
ја ќе ги издава Министерството за финансии во 2012 
година. 

2. Максималниот износ на ново задолжување преку 
издавање на државни хартии од вредност во 2012 годи-
на ќе изнесува 27.475.000.000,00 (дваесет и седум ми-
лијарди четиристотини седумдесет и пет милиони) де-
нари. 

3. Издавањето на државните хартии од вредност се 
врши согласно Календарот за планираните емисии на 
државните хартии од вредност кој го утврдува и обја-
вува Министерството за финансии на почетокот на 
периодот за кој се однесува. 

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

 
Бр. 153/1 Претседател на Владата 

3 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
34. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
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, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 декември 2012 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОС-
ПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И 
МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ -  СКОПЈЕ 

 
1. Едмунд Мифтари се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование 
на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ – Скопје, по-
ради истек на мандатот за кој е именуван. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и 
образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ – 
Скопје, се именува: 

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

Бр. 23-10059/1 Претседател на Владата 
25 декември 2012 година на Република Македонија, 

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

35. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28 декем-
ври 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН 
ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ  

ВО ВЕЛЕС 
 
1. Беким Реџепи се разрешува од должноста 

заменик на директорот на КПУ Казнено - поправен дом 
Идризово со Отворено одделение во Велес, поради за-
минување на друга должност. 

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

Бр. 23-10164/1 Претседател на Владата 
28 декември 2012 година на Република Македонија, 

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

36. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 
и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 3 јануари  2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ 

ПАТИШТА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за државни патишта се именуваат: 
- Наташа Радеска – Крстевска;  
- Донка Марковска;  

- Сања Минкова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 23-100/1 Претседател на Владата 
3 јануари 2013 година на Република Македонија, 

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

37. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011 и 166/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.01.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А   Д-10 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА КОИ ДО 18-ГО-
ДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛЕ СТАТУС НА ДЕТЕ 
БЕЗ РОДИТЕЛИ И БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА,  

ЗА 2013 ГОДИНА 
 
Појдовна основа 
 
Со оваа програма се предвидуваат мерки за  врабо-

тување на лицата кои до 18-годишна возраст имале ста-
тус на деца без родители и без родителска грижа, а со 
цел за нивна интеграција  во општествениот живот. 

Вработување на овие лица ќе се спроведе согласно 
мерките и активностите кои ќе ги преземат носителите, 
утврдени со оваа програма. 

 
Корисници 
  
Корисници на оваа програма  се лица кои до 18-го-

дишна возраст имале статус на деца без родители и без 
родителска грижа, во натамошен текст корисници.  

 
Мерки 
 
Лицата кои до 18 - годишна возраст имале статус на 

деца без родители и без родителска грижа, кои ги ис-
полнуваат условите од оваа програма, ќе се вработува-
ат во Министерството за труд и социјална политика  
како државни службеници. 

 
Носители 
 
Оваа програма ќе ја спроведува Министерството за 

труд и социјална политика, во соработка со Мини-
стерството за информатичко општество и администра-
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ција, Министерството за финансии, Агенцијата за ад-
министрација, центрите за социјална работа и Канцела-
ријата на претстедателот на Владата на Република Ма-
кедонија. 

Министерството за труд и социјална политика: 
- ќе обезбеди податоци за бројот на невработени-

те лица кои  до 18-годишна возраст имале статус на де-
те без родители и родителска грижа, нивниот степен и 
вид на образование;  

- постапката за вработување ќе ја спроведе сог-
ласно Законот за државните службеници; 

- ќе ги информира  центрите за социјална работа 
за објавениот оглас, со цел за проследување на инфор-
мацијата до невработените лица кои  до 18-годишна 
возраст имале статус на дете без родители и родител-
ска грижа ; 

- ќе ги информира државните институции и од 
нив ќе побара да достават податоци за потребниот ка-
дар, образовниот профил и за слободни работни места 
во институцијата; 

- ќе иницира постапка за преземање на лицата 
вработени согласно оваа програма, од страна на други-
те државни институции, согласно Законот  за државни-
те службеници. 

Центарот за социјална работа воспоставува евиден-
ција за лицата кои до 18 години имале статус на деца 
без родители и родителска грижа и доставува извештај 
за нивниот број, како и за степенот и видот на образо-
вание на овие лица до Министерството за труд и соци-
јална политика. 

 За спроведување на оваа програмата за вработува-
ње, министерот за труд и социјална политика ќе фор-
мира Координативно тело,  составено  од  преставници 
на Министерството за труд и социјална политика, Ми-
нистерството за информатичко општество и админи-
страција, Министерството за финансии, Агенцијата за 
администрација и Канцеларијата на  претстедателот на 
Владата на Република Македонија. Координативното 
тело ќе ја следи реализацијата на оваа програма и ќе 
доставува квартални извештаи за реализација на истата 
до Владата на Република Македонија. 

  
Извори на средства 
 
Во 2013 година се планира вработување на 34 лица, 

за што  се потребни средства во износ од 9.650.000,00 
денари, кои се  обезбедeни во Буџетот на Република 
Македонија за 2013 година. 

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

 
Бр. 41-189/1 Заменик на претседателот 

9 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

38. 
Врз основа на член 35 став (2) од Законот за инте-

роперабилност во железничкиот систем („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 17/11) министерот 
за транспорт и врски донесе  

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА, КАКО И НАЧИНОТ 
НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА  

ИНФРАСТРУКТУРА (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината, како и начинот на водење  на Регистарот на 
железничката инфраструктура. 

 
Член 2 

Формата и содржината на Регистарот на железнич-
ката инфраструктура се дадени во Прилог, кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Регистарот на железничката инфраструктура се во-
ди во електронска форма. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 01-71/1 Министер 

3 јануари 2013 година за транспорт и врски,  
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

                            
∗ Со овoј правилник  се врши усогласување со табела 1 од Ане-
ксот од Одлуката за спроведување на Комисијата од 1 октомври 
2011 година за Општи спецификации на регистарот за железнич-
ка инфраструктура (заведен како документ број C(2011) 6383) 
(Текст со важност за ЕЕО) (2011/633/ЕУ) 
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39. 
Врз основа на член 34 став (4) од Законот за интероперабилност во железничкиот систем (“Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 17/11), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ОДОБРЕНИ ТИ-

ПОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА КОИ ЗА ПРВ ПАТ СЕ ОДОБРЕНИ И ИМААТ ПОТВРДА 

ЗА ОДОБРЕН ТИП НА ВОЗИЛА (∗) 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината и начинот на водење на Регистарот за одобрени 

типови на железнички возила кои за прв пат се одобрени и имаат потврда за одобрен тип на возила.  

 

Член 2 

Формата и содржината на Регистерот за одобрени типови на железнички возила кои за прв пат се одобре-

ни и имаат потврда за одобрен тип на возила се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Регистерот за одобрени типови на железнички возила кои за прв пат се одобрени и имаат потврда за одо-

брен тип на возила се води во електронска форма. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

           Бр. 01-72/1                                                        Министер 

3 јануари 2013 година                                                                 за транспорт и врски,  

              Скопје                                                                  Миле Јанакиески, с.р. 
 
 
___________________ 
 
∗ Со овoј правилник  се се врши усогласување со Анекс II од Одлуката за спроведување на Комисијата од 4 октомври 2011 година 
за Европскиот регистар на одобрени типови на железнички возила (заведен како документ број C(2011) 6974) (Текст со важност за 
ЕЕО) (2011/665/ЕУ) 
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