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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3753. 

Врз основа на член 33 став 2 и член 41 став 5 од За-
конот за земање и пресадување на делови од човечкото 
тело заради лекување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 47/2011 и 136/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.12.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ВО ОДНОС НА 
ПРОСТОРОТ, КАДАРОТ И ОПРЕМАТА ЗА ЗЕМА-
ЊЕ, ПРЕСАДУВАЊЕ И РАЗМЕНУВАЊЕ НА ОР-
ГАНИТЕ И ТКИВАТА, ЗА ПОТРЕБНИОТ ПРО-
СТОР, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ШТО ТРЕБА ДА 
ГИ ОБЕЗБЕДИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА 
ПРИ ЗЕМАЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ, РАЗМЕНУВАЊЕ 
И ЧУВАЊЕ НА ОРГАНИ И ТКИВА ОД ЧОВЕЧКОТО  

ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат поблиските критериу-

ми во однос на просторот, кадарот и опремата за зема-
ње, пресадување и разменување на органите и ткивата, 
потребниот простор, опремата и кадарот што треба да 
ги обезбеди здравствената установа при земање, прене-
сување, разменување и чување на органи и ткива од чо-
вечкото тело заради лекување. 

 
Член 2 

Здравствената установа која врши земање, пресаду-
вање и разменување на органи и/или ткива од телото на 
умрено лице или од живо лице заради пресадување 
треба да:  

1) врши болничко – хируршка дејност во зависност 
од видот на органот и ткивото, 

2) има најмалку две операциони сали и соодветна 
медицинска опрема за земање и пресадување на органи 
и ткива, 

3) има простории и опрема кои обезбедуваат спре-
чување на квалитативната промена, злоупотреба или 
бактериска или било која друга контаминација на земе-
ните органи и/или ткива, 

4) има тим составен од најмалку тројца доктори на 
медицина – специјалисти од соодветни хируршки гран-
ки оспособени за земање и пресадување на органи 
и/или ткива и еден доктор на медицина – специјалист 
по анестезиологија со реаниматологија. 

Просторијата во која се врши земање на органи 
и/или ткива од жив дарител треба да овозможи здрав-
ствена и лична сигурност, како и приватност на дарите-
лот. 

 
Член 3 

Здравствената установа која врши земање, пресаду-
вање и разменување на органи и/или ткива од телото на 
умрено лице или од живо лице, освен тимот од член 2 
став 1 точка 4) од оваа уредба, по однос на кадарот тре-
ба да има и: 

1) тим од најмалку двајца здравствени работници 
обучени за земање и пресадување на органи и/или тки-
ва со потврда за завршена обука за земање на органи, 
ткива и клетки;  

2) определено лице одговорно за постапката на оце-
нување на подобноста на дарителот на органот и/или 
ткивото; 

3) детален опис на работните места, должности и 
одговорности на членовите на тимот; 

4)  план за континуирано, стручно усовршување на 
кадрите за: 

- здобивање со соодветно знаење и искуство за по-
стапките кои се поврзани со работното место; 

- запознавање со организациската структура и начи-
нот на дејствување на системот за трансплантација, си-
стемот за квалитет и системот за следење и известува-
ње за сериозни штетни настани и сериозни штетни ре-
акции; 

- соодветно информирање за етичките и правните 
аспекти и стандарди на добрата медицинска пракса во 
областа на земањето и пресадувањето на органи и/или 
ткива; 

5) определено лице за водење на регистарот за се-
риозни штетни настани и сериозни штетни реакции; 

6) определено лице за обезбедување на системот за 
квалитет и 

7) определено лице за водење и чување на медицин-
ската документација. 

 
Член 4 

Здравствената установа која врши земање и преса-
дување на органи и/или ткива од телото на умреното 
лице или од живо лице заради пресадување по однос на 
опремата треба да има: 

1) опрема за проценка на соодветноста на дарите-
лот, како и инструменти и опрема за земање и пресаду-
вање на одредени видови органи и/или ткива и биоло-
шки примероци соодветно дизајнирани и редовно одр-
жувани исклучително за целите за кои се наменети, 

2) опрема за стерилизација, ако се користат инстру-
менти за повеќекратна употреба, со стандардна опера-
тивна процедура за нивно чистење и стерилизација, 

3) помагала и инструменти за реконструкција на те-
лата во случај кога се врши земање на орган  и/или тки-
во  од умрено лице. 

 
Член 5 

Здравствената установа која врши дејност чување 
на органи и/или ткива земени од телото на умрено лице 
или од живо лице заради пресадување (во натамошни-
от текст: Банка на ткива) по однос на просторот треба 
да има одделни простории и безбедносен систем за 
изолација на ткива од карантин, од ткивата кои се 
отфрлени и од ткивата кои се прифатени за примена во 
зависност од видот на ткивото. 

Просториите од став (1) на овој член за складирање 
на ткива треба да бидат физички одвоени и точно озна-
чени за да се обезбеди разлика меѓу ткивата кои се во 
карантин од оние кои се за примена и оние кои се 
отфрлени, со цел да се спречи замена и меѓусебна кон-
таминација.  

 
Член 6 

Банката на ткива по однос на опремата треба да има: 
1) опрема за чување на ткивата, дизајнирана и одр-

жувана само за целите за кои е наменета,  
2) уреди за складирање за да се обезбеди физичка 

одвоеност внатре во самиот уред за чување на одреде-
ни ткива,  

3) преносни садови (контејнери) за складирање, кои 
овозможуваат чување на ткивата во контролирани ус-
лови, 

4) електронски систем за евиденција кој обезбедува 
идентификација и следење на ткивата во било која фаза 
на активноста,  

5) систем за обезбедување на објектите за пакување 
и складирање, за да се спречат сите можни ситуации 
кои би имале негативен ефект врз функцијата или ин-
тегритетот на ткивата, 

6) средства за контрола на квалитетот на просторот 
за чување, за да се избегне негативно влијание на упо-
требливоста, интегритетот или биолошките карактери-
стики на ткивата  и безбедноста на персоналот, 
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7) опрема за  обезбедување на услови за складирање 
кои се потребни за одржување на бараните својства на 
ткивата, вклучувајќи ги релевантните параметри како 
што се температурата, влажноста и квалитетот на возду-
хот со електронски систем за следење и евидентирање,  

8) опремата и техничките уреди треба да бидат 
идентификувани и потврдени, редовно прегледувани и 
превентивно одржувани, согласно со упаствата на про-
изводителот, 

9) ефикасен и проверен систем за следење и изве-
стување за сериозни штетни настани и сериозни штет-
ни реакции, како и систем за повлекување од употреба 
на органите и ткивата кои можат да предизвикаат такви 
настани и реакции, и 

10) опрема за обезбедување на квалитет на возду-
хот и хигиената во услови на директна изложеност на 
ткивата на околината, за да ризикот од контаминација, 
вклучувајќи ја и меѓусебната контаминација, се сведе 
на најмала можна мера. 

 
Член 7 

Банката за ткива по однос на кадарот треба да има: 
1) тим од најмалку две вработени лица, обучени за 

вршење на соодветната активност за која се бара овла-
стувањето во зависност од видот на ткивото,   

2) определено одговорно лице, кое е доктор на ме-
дицина со лиценца за работа, со најмалку  две години 
работно искуство во соодветната област и обучено за 
воспоставување и одржување на системот на квалитет 
заснован на начелата за добрата медицинска пракса, 
системот за следливост на органи и ткива кои се зема-
ат, разменуваат, пренесуваат и пресадуваат од дарите-
лот до примателот и обратно и систем за следење и из-
вестување за сериозни штетни настани и сериозни 
штетни реакции и на квалитетот  и применливоста на 
ткивата за употреба,  

3) план за континуиран професионален развој со кој 
секој вработен ќе: 

- се здобие со соодветни знаења и искуства, со цел 
да ги разбере техничките и научните постапки кои се 
поврзани со должностите кои му се доделени, 

- ја запознае организациската структура, начинот на 
дејствување на  системот  за трансплантација и систе-
мот на квалитет заснован на начелата за добрата меди-
цинска пракса, 

- биде соодветно информиран за етичките, правните 
и професионалните стандарди на добра работна пракса 
во Банката на ткива. 

 
Член 8 

Здравствената установа која врши земање  на крво-
творни  матични клетки од периферна крв, во однос на 
просторот треба да има: 

1) центар за аферезно колекционирање на крвотвор-
ни матични клетки од периферна крв со  клеточен се-
паратор од алогени и автологни дарители, 

2) посебна просторија за сепарација, подготовка, за-
мрзнување (криопрезервација) на крвотворни матични 
клетки, чување на крвотворни матични клетки под по-
стојан мониторинг на кислород заради заштита на ра-
ботниците и нивно евидентирање.  

 
Член 9 

Здравствената установа која врши земање на крво-
творни матични клетки од коскена срцевина, во однос 
на просторот треба да: 

1) има опремена операциона сала,   
2) има посебна просторија за сепарација, подгото-

вка, замрзнување (криопрезервација) на крвотворни 
матични клетки, чување на крвотворни матични клетки 
под постојан мониторинг на кислород заради заштита 
на работниците и нивно евидентирање. 

Член 10 
Здравствената установа која врши земање на крво-

творни  матични клетки од  папочна врвца, во однос на 
просторот треба да има: 

1) простор за вршење на болничка здравствена деј-
ност од областа на гинеколошко - акушерската дејност,  

2) посебна просторија за краткотрајно чување и 
обележување на добиените материјали од каде ќе се 
обезбеди навремен транспорт до банката за матични 
клетки. 

 
Член 11 

Здравствената установа која врши земање и/или чу-
вање на крвотворни  матични клетки од периферна крв, 
коскена срцевина или папочна врвца во однос на опре-
мата и кадарот треба да има: 

1) медицинско-техничка опрема за земање, обрабо-
тка, тестирање и  складирање на крвотворни матични 
клетки која е утврдена, калибрирана и одржувана за да 
одговара на намената, 

2) садови за чување на замрзнатите материјали кои 
имаат постојана контрола на температурата и висината 
на азот во резервоарот за заштита на складираните ма-
теријали, 

3) инсталиран аларм кој ќе се активира  во случај на 
отстапувања или итност,  

4) електронски систем за евиденција на крвотворни  
матични клетки со соодветна програма за евиденција 
на земените, обработените и складираните крвотворни 
матични клетки, како и систем за следење и известува-
ње за сериозни штетни настани и сериозни штетни ре-
акции, 

5) одговорни лица за активностите во врска со зема-
ње и чување  на крвотворни матични клетки,  

6) лиценцирани здравствени работници  со соодвет-
но медицинско образование, сертифицирани за работи-
те кои ги извршуваат со најмалку две  години  работно 
искуство во областа на земање и чување на крв или 
ткиво, 

7) одговорно лице за организација на транспортот и 
приемот на крвотворни матични клетки. 

  
Член 12 

Здравствените установи кои вршат автологна упо-
треба на крвотворни матични клетки треба да: 

1) имаат тим за употреба на крвотворни матични 
клетки од најмалку два доктори на медицина со специ-
јализација од областа на интерна медицина, педијатри-
ја и/или трансфузиона медицина  со субспецијализаци-
ја по хематологија или онкологија,   

2) имаат тим од најмалку двајца здравствени работ-
ници за земање на крвотворни матични клетки од ко-
скена срцевина, 

3) имаат најмалку три медицински сестри кои има-
ат искуство во нега на болни кај кои е извршена авто-
логна употреба на крвотворни матични клетки, со цел 
да се покријат потребите на пациентите во сериозната 
клиничка состојба, 

4) имаат изолациски единици со обезбедени услови 
за намалување на можноста за воздушна микробиоло-
шка контаминација, 

5) имаат пристап до единиците на интензивна нега, 
6) имаат пристап до радиотерапевтските служби 

кои имаат протоколи за лекување со радијација во ши-
роко поле (зрачење на целото тело), 

7) имаат простор за нега на болните кој заштитува 
од пренесување на инфективни агенси, 

8) користат 24 часа достапна трансфузиолошка 
служба одговорна за соодветна потпорна терапија со 
крвни продукти за трансплантираните пациенти како и  
за преработка на крвотворни матични клетки, 

9) имаат  24 часовна снабденост со лекови, 
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10) имаат обезбедено патолошка дијагностика зара-
ди дијагностицирање на компликации поврзани со пре-
садувањето и извршување пост мортем испитувања, 

11) имаат обезбедено микробиолошка лабoраторија 
во која се врши контрола на инфекциски компликации 
кај пациентите, 

12) имаат систем на квалитет заснован на начелата 
за добрата медицинска пракса кој вклучува стандарни 
процедури кои се однесуваат на лекување и нега на па-
циенти, вклучувајќи ја и проценката на дарителот и 
примателот, избор на терапија, добивање согласност од 
дарителот, безбедност на дарителот и примателот, по-
стапка за подобрување на програмата.  

 
Член 13 

Здравствените установи кои вршат алогена употре-
ба на крвотворни матични клетки од сродни дарители 
покрај посебните критериуми од член 12 од оваа уред-
ба, треба да: 

1) имаат достапност до акредититрани лабаратории 
за ХЛА (HLA/Human leukocyte antigen) типизација во 
кои ќе се одредува полиморфизмот на основниот си-
стем на совпаѓање на ткивата (ХЛА), 

2) раполагаат со простор за карантин, кој примену-
ва систем за обратна изолација. 

За вршење алогена употребана крвотворни матични 
клетки  од несродни дарители, покрај посебните крите-
риуми од членот 12 од оваа уредба и од став 1 на овој 
член, здравствената установа која врши алогена упо-
треба од несродни дарители на крвотворни  матични 
клетки треба да има на располагање лабораторија за 
типизација на ткива, која може да утврди локуси A, B, 
C, DRB1 I DQ на ДНК ниво.  

 
Член 14 

Универзитетска клиника, клиничка болница или 
специјална болницаможе да врши  пресадување на му-
скулно - скелетни ткива за што треба да има формира-
но специјалистичка хируршка единица со најмалку 
еден специјалист во областа на пресадување на му-
скулно - скелетни ткива. 

Универзитетска клиника, клиничка болница или 
специјална болницаможе да врши пресадување на кож-
но ткиво за што треба да има формирано специјали-
стичка хируршка единица со најмалку еден специја-
лист во областа пресадување на кожно ткиво. 

Универзитетска клиника, клиничка болница или 
специјална болница може да врши  пресадување на ср-
цеви залистоци за што треба да има формирано оддел 
за кардиохирургија со најмалку еден специјалист во 
областа пресадување на срцеви залистоци. 

Универзитетска клиника, клиничка болница или 
специјална болница може да врши пресадување на де-
лови на крвни садови за што треба да има формирано 
специјалистичка хируршка единица со најмалку еден 
специјалист во областа пресадување на делови на крв-
ни садови. 

Универзитетска клиника, клиничка болница или 
специјална болница може да врши пресадување на гру-
па клетки за што треба да има формирано специјали-
стичка хируршка единица со најмалку еден специја-
лист во областа на пресадување на група клетки. 

Универзитетска клиника, клиничка болница или 
специјална болница може да врши  пресадување на оч-
но ткиво за што треба да има формирано офталмоло-
шка хируршка единица со најмалку еден специјалист 
во областа пресадување на очно ткиво. 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 41-5597/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

3754. 
Врз основа на член 65 став 3 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
6.12.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА  МЕТОДО-
ЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА 
СТАНОТ, КАКО И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА, 
ВИСИНАТА НА НЕПРОФИТНАТА ЗАКУПНИНА, 
НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗАКУПНИНАТА, 
ПРОСТОРНИТЕ НОРМИ, НАЧИНОТ НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА СТАНОТ, ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НЕПРОФИТНИ СТАНОВИ, СТАНОВИ 
ЗА СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ, ЗА ПРИВРЕМЕН ЗА-
КУП И ЗАКУПОТ НА СТАНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА  

НАМЕНА 
 

Член  1 
Во Уредбата за Методологија за утврдување на 

вредноста на станот, како и Методологијата за утврду-
вање на висината на закупнината, висината на непро-
фитната закупнина, начинот на плаќање на закупнина-
та, просторните норми, начинот на користење на ста-
нот, постапката за доделување на непрофитни станови, 
станови за службени потреби, за привремен закуп и за-
купот на станови за определена намена („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.13/10, 30/10 и 
151/11), во член 4 став (9), точката 1 се брише. 

Точката 2 која станува точка 1 се менува и гласи:  
„1. Корекциониот коефициент (КЃ) се утврдува ка-

ко производ од годините на старост на станот (сметано 
календарски), и една од следните годишни стапки на 
амортизација (ГСА) во зависност од видот на материја-
лот од кој е изграден објектот: 

 
- од бетон, бетон и метал, камен или 
тула   

ГСА =  - 0.01 

- од метал                                                    ГСА =  - 0.02 
- од дрво или друг материјал                    ГСА = - 0.03“ 

Точките 3, 4 и 5 стануваат точки 2, 3 и 4. 
 

Член  2 
Во членот 12, бројот „0,46“ се заменува со бројот 

„0,35“. 
 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-8784/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3755. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  6.12.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТА-
ЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ  УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКИ 

ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2013 ГОДИНА 
      

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

утврдување на критериумите за распределба на блок 
дотациите за  јавните установи за деца - детски градин-
ки по општини за 2013 година. 

  
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2013 
година во Раздел 15001- Министерство за труд и соци-
јална политика, Програма А, Потпрограма А2 - Пренос 
на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за 
дејноста згрижување и воспитание на деца - општин-
ски јавни установи за деца -детски градинки. 

 
Член 3 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следните критериуми: 

- основна сума по дете за престој на дете во општин-
ска јавна установа за деца – детска градинка со вкалку-
лирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од 
останатите општински јавни установи за деца – детски 
градинки каде што периодот на греење значително е по-
долг од периодот на греење во останатите општини; 

- број на деца во општинска јавна установа за деца 
– детска градинка според фактичкиот број на деца и 
искористеноста на проектираниот капацитет на оп-
штинската јавна установа за деца - детска градинка; 

- број на вработени во општинска јавна установа за 
деца - детска градинка. 

  
Член 4 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следната формула: 

БД заштита на децата = OС  х Коефициент  
OС  = Т  х  Бр 
• БД заштита на деца – претставува блок дотација за 

дејноста згрижување и воспитание на деца во општин-
ските јавни установи за деца – детски градинки, по оп-
штина; 

• OС  – претставува основна сума по дете годишно 
за дејноста згрижување и воспитание на деца во оп-
штинските јавни установи за деца – детски градинки, 
по општина; 

• Т – претставува трошок по дете годишно за дејно-
ста згрижување и воспитание на деца во општинските 
јавни установи за деца - детски градинки; 

• Бр – број на деца во општински јавни установи за 
деца - детски градинки според фактичкиот број на деца 
и искористеноста на проектираниот капацитет на оп-
штинските јавни установи за деца - детски градинки, 
по општина; 

• Коефициент  – претставува коефициент според 
бројот на вработени и искористен капацитет на оп-
штинските јавни установи за деца-детски градинки, по 
општина. 

 
Член 5 

Средствата за блок дотации за општинските јавни 
установи за деца - детски градинки ќе се насочуваат во 
општините и општините во градот Скопје каде што е 
седиштето на установата од Буџетот на Република Ма-

кедонија преку Министерството за труд и социјална 
политика, месечно или во динамика договорена со Ми-
нистерството за финансии. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година. 

 
Бр.41-8837/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3756. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО 

ШПАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРСЕЛОНА 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Кралството Шпанија, со седиште во Барселона. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 125/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
____________ 

3757. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 6.12.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО САНКТ ПЕЛТЕН 

 
Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
Република Австрија, со седиште во Санкт Пелтен. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 127/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3758. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БОГОТА  

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Колумбија, со седиште во Богота. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука. 
 

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

кедонија“. 
 

Бр. 129/1 Заменик на претседателот 
6 декември 2012 година на Владата на Република 

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

____________ 
3759. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот 
за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе 

                                             
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  ЗА  ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА  ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, 
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И 

СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО Г2-НАМЕНА ВО КО ГРАДОШОРЦИ, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за  трајна  пренамена на земјоделско  во  градежно земјиште за изработка 
на Урбанистичка планска документација за изградба на станбен и стопански комплекс со Г2-намена во КО Гра-
дошорци, општина  Василево  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

кедонија“. 
 

Бр.41-8505/1 Заменик на претседателот 
6 декември 2012 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3760. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија “ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРА-
МА ЗА 2012 ГОДИНА НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  

„СТУДЕНЧИЦА“ ДРУГОВО 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување на Инвестиционата програма за 2012 го-
дина на ЈП за водоснабдување „Студенчица“- Другово, 
бр. 02-2228/1-9/2 од 28.11.2012 година, донесена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата одржана на 28.11.2012 година. 

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

 
Бр.41-8637/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3761. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавно здравје 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
22/2010 и 136/2011),Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ  
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

 
Член 1 

Заради проучување на прашања и политики од об-
ласта на јавното здравје, а особено безбедноста на хра-
ната, водата, воздухот и земјиштето се формира Нацио-
нален совет за јавно здравјe. 

 
Член 2 

Националниот совет го сочинуваат претседател и 
14 члена. Претставниците од точка 2 до точка 15 се 
членови на Националниот совет за јавно здравје: 

1. Министер за здравство – Никола Тодоров – пре-
тседател. 

2. Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство – Нефрус Челику, државен советник. 

3. Министерство за локална самоуправа – Сашо 
Стефаноски, државен секретар. 

4. Министерство за образование и наука – Елизабе-
та Тодоровска, државен секретар. 

5. Министерство за животна средина и просторно 
планирање – д-р Соња Лепиткова, државен секретар. 

6. Министерство  за труд и социјална политика – 
Муедин Кахвеџи, државен секретар. 

ЈЗУ Институт за јавно здравје:  
7. Проф.др Михаил Кочубовски - специјалист по 

хигиена и здравствена екологија. 
8. Д-р Гордана Кузмановска –специјалист епидеми-

олог. 
9. Д-р Вјоса Речица – специјалист по социјана ме-

дицина. 
ЈЗУ Институт за медицина на трудот:  

10. Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска –
специјалист по медицина на трудот,редовен професор 
на Медицински факултет во Скопје. 

Агенција за храна и  ветеринарство:   
11. Блажо Јаневски – раководител на сектор за вете-

ринарно здравство. 
12. Лидија Дамевска - раководител на одделение за 

безбедност на храна од неживотинско потекло. 
Министерство за здравство: 
13. Стојанчо Стојковски раководител на сектор за 

управување со човечки ресурси.  
14. Прим. др. Киро Салвани, државен советник . 
15. Прим.др Јованка Костовска, раководител на Се-

ктор за превентивна здравствена заштита. 
 

Член 3 
Националниот совет за јавно здравје за својата ра-

бота доставува годишен извештај до Владата на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 4 

За својата работа Националниот совет донесува де-
ловник за работа. 

 
Член 5 

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

 
Бр.41-8727/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3762. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерство за 
одбрана бр. 41-2077/21 од 3.4.2012 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.49/2012).  

 
Член 2 

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

 
Бр.41-8730/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3763. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерство за 
економија, бр.41-2077/5 од 20.3.2012 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 45/2012). 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-8730/2 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3764. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за дава-

ње согласност на Решението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на Министерство за вна-
трешни работи бр. 19-6162/1 од 22.12.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/09).  

 
Член 2 

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

 
Бр.41-8730/3 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3765. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6.12.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА  

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Агенција за раз-
узнавање, бр.41-5735/2 од 31.7.2012 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.99/2012).  

 
Член 2 

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

 
Бр.41-8730/4 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3766. 
Врз основа на член 27-a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен  весник  на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО  ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акцио-
нерско друштво за изградба и стопанисување со стан-
бен простор и со деловен простор од значење за Репуб-
ликата-Скопје  му престанува   користењето на нед-
вижна ствар –деловен простор  на ул.„Црвена Скопска 
Општина“ бр.4, и тоа: локал бр.7 со површина од 43 м2 
лоциран на КП.бр.9518, КО Центар 1, Имотен лист 
бр.46956 и локал бр.7А со површина  на  приземје 54 
м2, кат 129 м2 и подрум 158 м2  лоциран  на КП бр. 
9518, КО Центар 1, евидентиран во Имотен лист 
бр.54414, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надоместок на Министерство-
то за внатрешни работи. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на 
оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Акционерското друш-
тво за изградба и  стопанисување со станбен простор  и 
со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и 
Министерството за внатрешни работи во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила  на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-8732/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3767. 
Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, 
на седница одржана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движните ствари - патничките моторни во-
зила: 

- Форд Мондео (регистрација ЅК-247-РХ, број на ша-
сија: WFONXXGBBNXY44958, година на производство: 
1999 година, број на мотор: RFNXY44958, сила на мо-
тор: 66KW, работна зафатнина на мотор: 1753); 

- Мицубиши Паџеро-Џип (регистрација SK-525-IO, 
број на шасија: JMYHNV360XJOO375, година на произ-
водство: 1999 година, број на мотор: 41140CR5036, сила 
на мотор: 92KW, работна зафатнина на мотор: 2835); 

- Хјундаи галопер-Џип (регистрација SK-782-RO, 
број на шасија: KMXKNE1CP1U422205, година на про-
изводство: 2001, број на мотор: D4BHY314843, сила на 
мотор: 73KW, работна зафатнина на мотор: 2476); 

- Нисан Примера (регистрација број ЅК-363-ЅР, 
број на шасија: SJNBAAP10UO272787, година на про-
изводство: 1992, број на мотор: GA16-1305770, сила на 
мотор: 66KW, работна зафатнина на мотор: 1597). 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 
со директорот на Службата за општи и заеднички рабо-
ти на Владата на Република Македонија, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-8854/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3768. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на  6.12.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ "BALKAN 
PEACE SUPPORT 2012" ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

 
1. За учество на вежбовната активност "Balkan 

Peace Support 2012'' (во натамошниот текст: вежбовна 
активност) која ќе се реализира во Истанбул, Републи-
ка Турција во време од 9 - 15.12.2012 година се испра-
ќаат четири припадници на Армијата на Република Ма-
кедонија и тоа: 

• Извршен офицер во состав на секцијата на Начал-
никот на штаб. 

• Офицер за планирање во Г-5 
• Офицер за CIMIC во HI CON 
• Офицер С-2/С-3 во командата на 2.мпб. 
2. Финансиските трошоци за исхрана, сместување и 

транспорт од аеродромот до сместувачките капаците-
ти, како и секојдневно од сместувачките капацитети до 
местото на реализација на вежбата се обезбедени од 
страна на земјата домаќин. Трошоците за транспорт на  
4 лица од Република Македонија до Република Турција 
изнесуваат 80.000,00 денари и истите се обезбедени во 
Буџетот на Министерството за одбрана за 2012 година 
во потпрограма 12 - Меѓународни активности, ставка 
420 - патни и дневни расходи. 

3. Подготовките  и организацијата  на учесниците 
во вежбовната активност ќе ги изврши Министерство-
то за одбрана. 

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

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

 
Бр.41-9039/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3769. 
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. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А  

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР, ПАТНИЧКО МОТОРНО 
ВОЗИЛО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движна 
ствар со следните карактеристики:  

Патничко моторно возило со регистарски ознаки 
SK-295-SЕ 

- марка MERCEDES, 
- тип BENC S - 400-CDI,  
- шасија број WDB2201281A209961,  
- мотор број 62896040005215, 
- година на производство  2001 година, 
- сила на моторот 184 kw/ks, 
- работна зафатнина на моторот 3996 см 3. 
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Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на  

трајно користење, без надомест на Министерството за 
финансии. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти, склучува договор со министерот за финансии, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од членот 1 од оваа одлука, која се дава на трајно кори-
стење. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-9137/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3770. 
Врз основа на член 42, став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРА-
ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 
Член 1 

Во Одлуката за давање на право на трајно користе-
ње на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија на општина Аеродром („Службен весник 
на Република Македонија“ број 147/12), во член 1 збо-
ровите: „со површина од 11251 м2“ се заменуваат со 
зборовите: „со површина од 11236 м2“, зборовите: 
„вкупна површина од 11690 м2“ се заменуваат со збо-
ровите: „вкупна површина од 11675 м2“, зборовите: 
„со површина од 8924 м2“ се заменуваат со зборовите: 
„со површина од 8908 м2“, зборовите: „со површина од 
5 м2“ се заменуваат со зборовите: „ со површина од 
1761 м2“ и зборовите: „вкупна површина од 11256 м2“ 
се заменуваат со зборовите: „вкупна површина од 
11240 м2“. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-9179/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3771. 
Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005,150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, 
донесе 

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

НА ЈП „МАКЕДОНИЈА ПАТ“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движните ствари: 

– огревни дрва, количина 100м3, во вредност од 
297.000,00 денари. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се преда-
ваат на трајно користење, без надомест на ЈП „Македо-
нија пат“. 

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 
со директорот на ЈП „Македонија пат“ со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 
на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-9280/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3772. 
Врз основа на член 15, став (2) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија кое преставува: 

- КП.бр. 3408/1 КО Карпош со површина од 10 430 
м2, евидентирана во  Имотен лист број 56583;  

Врз основа на Согласноста број 09-9162/2 од 
4.12.2012 година, на Министерството за образование и 
наука со која се откажало од потребата за изградба на 
објект од јавен интерес утврден со закон. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Карпош сог-
ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија за општина Карпош број 51-7006/1 од 
20.11.2011 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 164/2011).  

 
Член 3 

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

 
Бр.41-9281/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3773. 
Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНАТА УСТАНО-
ВА ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗАШТИТА 

БАЊА БАНСКО 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
8.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на Јавната установа 
Завод за рехабилитација и заштита Бања Банско.  

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите на Јавна установа 
Завод за рехабилитација и заштита Бања Банско.  

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Јавната установа За-
вод за рехабилитација и заштита Бања Банско. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-9284/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3774. 
Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ НА ЈАВНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛЕН  

ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
70.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на Јавната установа 
Специјален завод Демир Капија.   

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите на Јавната устано-
ва Специјален завод Демир Капија.  

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар Јавната установа Спе-
цијален завод Демир Капија. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-9284/2 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3775. 
Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНАТА УСТАНО-
ВА ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ РАНКА 

МИЛАНОВИЌ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
13.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на Јавната установа 
Завод за згрижување, воспитување и образование на 
деца и младинци Ранка Милановиќ.  

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите на Јавната устано-
ва Завод за згрижување, воспитување и образование на 
деца и младинци Ранка Милановиќ.  

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Министерството за 
труд и социјална политика. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-9284/3 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3776. 

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНАТА УСТАНО-
ВА ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА СО ВОСПИТНО 

СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта 

и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 20.000 
литри масло за греење ЕЛ-1 на Јавната установа за згри-
жување на деца со воспитно социјални проблеми. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите на Јавната устано-
ва за згрижување на деца со воспитно социјални проб-
леми.  

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар Јавната установа за 
згрижување на деца со воспитно социјални проблеми. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-9284/4 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3777. 
Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА  
ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
20.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на Јавна установа 
Дом за доенчиња и мали деца Битола.  

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите на Јавната устано-
ва Дом за доенчиња и мали деца Битола. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар Јавната установа Дом 
за доенчиња и мали деца Битола. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-9284/5 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3778. 
Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА  
ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
16.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на Јавна установа 
Прифатен центар за баратели на азил. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите на Јавната устано-
ва Прифатен центар за баратели на азил.   

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар Јавната установа При-
фатен центар за баратели на азил. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-9284/6 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3779. 
Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈУДО ИЛИНДЕН ГОСТИВАР  

ДО БУНЕЦ – МАВРОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
20.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на  ЈУДО Илинден 
Гостивар ДО Бунец – Маврово.  

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите на ЈУДО Илинден 
Гостивар ДО Бунец – Маврово.  

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на ЈУДО Илинден Го-
стивар ДО Бунец – Маврово. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-9284/7 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3780. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА ПРАВАТА  НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на дел од нед-
вижна ствар — објект кој се наоѓа на ул.„Борис Ки-
дрич", KП 3356, КО Кичево 6, со вкупна површина од 
122 м2, и тоа: 

- број па зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина на посебниот 
дел од зградата 109 м2 и 

- број на зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен 
дел од зграда ПП, внатрешна површина на посебниот 
дел од зградата 13 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната  
книга за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-9374/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________ 

3781. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО 
ШПАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРСЕЛОНА 
 
1. Се именува Марио Сезар Деус Јела за Почесен 

конзул на Република Македонија во Кралството Шпа-
нија, со седиште во Барселона. 

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

 
Бр. 126/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

3782. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВ-
СТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО САНКТ ПЕЛТЕН 
 
1. Се именува Сузане Редлер за Почесен конзул на 

Република Македонија во Република Австрија, со седи-
ште во Санкт Пелтен. 

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

 
Бр. 128/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3783. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА  
КОЛУМБИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БОГОТА 

 
1. Се именува Рикардо Ангосо Гарсија за Почесен 

конзул на Република Македонија во Република Колум-
бија, со седиште во Богота. 

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

 
Бр. 130/1 Заменик на претседателот 

6 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

3784. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Геоло-

шкиот завод на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 136/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 11 
ноември 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ГЕОЛОШ-
КИОТ ЗАВОД НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За вршител на должноста директор на Геолошки-

от завод на Република Македонија, се именува д-р Га-
врил Мираковски, сметано од 1 јануари 2013 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
        Бр. 23-8623/1                     Претседател на Владата 
11 ноември 2012 година        на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3785. 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за техноло-
шки индустриски развојни зони („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 6 де-
кември 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ  
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
 1. За заменик на директорот на Дирекцијата за техно-

лошки индустриски развојни зони се именува Асип Усеи-
ни, досегашен заменик на директорот на Дирекцијата. 

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

 
Бр. 23–9377/1 Претседател на Владата 

6 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3786. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-

ното правобранителство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 6 декември 2012 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО ДРЖАВНОТО  ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО 

НА СКОПЈЕ 
 
1. За државен правобранител во Државното право-

бранителство на Република Македонија за подрачјето 
на Скопје се именува Лидија Штерјова, раководител на 
Одделение за организациски развој и обука во Држав-
но правобранителство на Република Македонија. 

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

 
Бр. 23–9378/1 Претседател на Владата 

6 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3787. 

Врз основа на член 55 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 
26/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6 декември 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За член на Управниот одбор на Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија - претставник од 
Министерство за здравство се именува Ангел Митевски. 

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

 
Бр. 23–9380/1 Претседател на Владата 

6 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

3788. 
 Врз основа на член 158 од Законот за служба во Ар-

мијата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11 и 
55/12), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ 
НА ПЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБА НА ЛЕТАЧИ 
И ДРУГ ЛЕТАЧКИ ПЕРСОНАЛ И ВОЗДУХОПЛОВ-
НО ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ ВО АРМИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ЗАВИСНОСТ НА УС-
ЛОВИТЕ ПОД КОИ  СЕ  ВРШАТ ДОЛЖНОСТИТЕ  

Член 1 
Со овој правилник се утврдува висината на додато-

кот на плата за вршење на служба на летачи и друг ле-
тачки персонал и воздухопловно технички персонал во 
Армијата на Република Македонија, во зависност од 
условите под кои се вршат должностите. 
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Висината на додатокот на плата за вршење на служ-
ба на летачи и друг летачки персонал и воздухопловно 
технички персонал во Армијата на Република Македо-
нија, во зависност од условите под кои се вршат долж-
ностите, изнесува:  

1.Летачи-пилоти: 
1.1. Пилот на борбени надзвучни и низзвучни авио-

ни со брзина поголема од 0,72 маха и пилот на борбени 
и извидувачки хеликоптери: 

- I категорија на стручна и борбена оспособе-
ност...................................................................960 бодови,  

- II категорија на стручна и борбена оспособе-
ност...................................................................870 бодови,  

- III категорија на стручна и борбена оспособе-
ност...................................................................740 бодови.  

1.2. Пилот на борбени авиони со брзина помала од 
0,72 маха, тешки и средни транспортни хеликоптери  и 
средни транспортни авиони:  

- I категорија на стручна и борбена оспособе-
ност...................................................................910 бодови,  

- II категорија на стручна и борбена оспособе-
ност...................................................................820 бодови,  

- III категорија на стручна и борбена оспособе-
ност...................................................................690 бодови. 

1.3. Пилот на лесни школски авиони и хеликоптери, 
лесни авиони за општа намена и лесни транспортни 
авиони:  

- I категорија на стручна и борбена оспособе-
ност...................................................................870 бодови,  

- II категорија на стручна и борбена оспособе-
ност...................................................................740 бодови.  

- III категорија на стручна и борбена оспособе-
ност...................................................................640 бодови.  

1.4. Слушател-пилот.................................295 бодови. 
2. Друг летачки персонал: 
2.1. Оператор навигатор: 
- I категорија на стручна и борбена оспособе-

ност...................................................................440 бодови,  
- II категорија на стручна и борбена оспособе-

ност...................................................................395 бодови,  
- III категорија на стручна и борбена оспособе-

ност...................................................................350 бодови.  
2.2. Техничар -оператор- навигатор: 
- I категорија на стручна и борбена оспособе-

ност.................................................................. 420 бодови, 
- II категорија на стручна и борбена оспособе-

ност.................................................................. 380 бодови,  
- III категорија на стручна и борбена оспособе-

ност...................................................................335 бодови.  
2.3. Специјалист летач..............................190 бодови. 
2.4. Слушател летач (освен пилот)..........140 бодови. 
 
3. Воздухопловно–технички персонал: 
3.1. Воен воздухопловен инженер: 
а) за контрола на квалитетот....................310 бодови, 
б) за техничка подготовка: 
- на борбена авијација и во  ВТч за одржување во 2 

и 3 степен.........................................................270 бодови, 
- на транспортна авијација.......................270 бодови, 
- на школски-тренажна  авијација...........250 бодови, 
- на опслужување на летањето.................250 бодови. 
3.2. Воен воздухопловен техничар: 
а) Инструктор за практична настава:   
- на борбена авијација и во  ВТч за одржување во 2 

и 3 степен ........................................................250 бодови, 
- на транспортна авијација.......................250 бодови, 
- на школски-тренажна  авијација...........230 бодови, 
- на опслужување на летањето.................220 бодови. 
б) Технички контролор:   
- на борбена авијација и во  ВТч за одржување во 2 

и 3 степен.........................................................230 бодови, 
- на транспортна авијација .......................230 бодови, 

- на школски-тренажна  авијација.............210 бодои, 
- на опслужување на летањето.................200 бодови. 
в) Механичар:   
- на борбена авијација и во  ВТч за одржување во 2 

и 3 степен ........................................................210 бодови, 
- на транспортна авијација........................210 бодови, 
- на школски-тренажна  авијација...........200 бодови, 
- на опслужување на летањето.................180 бодови. 
г) Помошник механичар: 
- на борбена авијација и во  ВТч за одржување во 2 

и 3 степен.........................................................100 бодови. 
- на транспортна авијација.........................95 бодови, 
- на школски-тренажна  авијација.............85 бодови, 
- на опслужување на летањето...................80 бодови. 
  

Член 2 
Со влегувањето во сила на овој правилник престану-

ва да важи Правилникот за утврдување на висината на 
додатокот на плата за вршење на служба на летачи и 
друг летачки персонал и воздухопловно технички персо-
нал во Армијата на Република Македонија, во зависност 
на условите под кои се вршат должностите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/11). 

 
Член 3 

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

 
        Бр. 01-6403/1                           
6 декември 2012 година             Министер за одбрана, 

      Скопје                            д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3789. 
Врз основа на член 21-б став (2) од Законот за игри-

те на среќа и за забавните игри („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11 и 
74/12), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА И КОРИСТЕЊЕ, ПРО-
СТОРНИТЕ, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ И 
ДРУГИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАДЗОРНИОТ 
ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ, ОБЕМОТ И НАЧИ-
НОТ НА НЕГОВОТО СЛЕДЕЊЕ И НАЧИНОТ НА 
НЕГОВОТО ПОВРЗУВАЊЕ И РАЗМЕНА НА ПО-
ДАТОЦИТЕ   СО  ИНФОРМАЦИСКИОТ  СИСТЕМ  

НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на работа 

и користење, просторните, техничко-технолошките и 
другите карактеристики на надзорниот информациски 
систем кај приредувачите на посебни игри на среќа (во 
натамошниот текст: НИС), обемот и начинот на него-
вото следење и начинот на неговото поврзување и раз-
мена на податоците со информацискиот систем на 
Управата за јавни приходи. 

 
Член 2 

Поимите употребени во овој правилник го имаат 
следното значење: 

1.“НИС” е компјутерски систем кој ги следи, запи-
шува и чува податоците од сите уреди за играње на кои 
приредувачот организира игри на среќа, вклучува бла-
гајничко работење поврзано со организирањето на 
игрите на среќа и ги следи, запишува и чува настаните 
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поврзани со функционирањето на тој компјутерски си-
стем, кој треба да се наоѓа на територијата на Републи-
ка Македонија. 

2. Автомат за игра на среќа (во натамошниот 
текст:АИС) е вид на уред за играње со едно или повеќе 
места за играње на кое учесникот во игрите на среќа 
независно игра против уредот, самостојно, а во записи-
те во НИС значи единствена интерна ознака која прет-
ставува автомат за играње односно поединечно место 
за играње; 

 3. “AFTI (Account Fund Transfer In)” е броило на 
вкупниот износ на уплата во АИС; 

4. “АFTO (Account Fund Transfer Оut)” е броило на 
вкупниот износ на исплата во АИС; 

5. Администратор на НИС е лице вработено кај 
приредувачот на игрите на среќа, одговорно за вклуче-
носта на уредите за играње во НИС, за правилноста и 
безбедноста на функционирањето и на употребата на 
НИС; 

6. Благајна е просторија во која се вршат готовин-
ски, безготовински и жетонски трансакции и каде што 
се изготвува дневна пресметка во казино, автомат клуб 
и обложувалница; 

7. Безготовинско работење е дел од благајничкото 
работење вклучено во НИС кое опфаќа употреба на 
СБР и вклучува проверување на важноста на картички-
те и на состојбата на парите на СБР, спроведување и 
бележење на трансакции во поврзувањето со СБР; 

8. Вид на НИС е НИС кој може да го сочинуваат 
заклучени функционални делови на еден или повеќе 
производители на платформата што ја одредувааат опе-
ративните системи, системите за работа со бази на по-
датоци, моделот на податоци, клучните шифрарници, 
програмската опрема и клучните функционалности на 
системот; 

9. Верзија на НИС е НИС од ист вид, на иста пла-
тформа, на исти производители, која во основа има ист, 
евентуално дополнет модел на податоци, меѓу себе по-
врзани и дополнети клучни шифрарници, а се разлику-
ва во некои делови од програмската опрема и во некои 
функционалности; 

10. Влог (уплата) е износот кој учесникот во игрите 
на среќа го уплатува во одредена игра на среќа на уре-
дот за играње; 

11. GM (Games) значи броило на одиграни игри на 
АИС; 

12. Добивка од обложување е износ на пари што уп-
латно-исплатните места во обложувалницата треба да 
го исплатат на учесникот во играта на среќа сразмерно 
на уплатениот влог и утврдениот коефициент од обло-
жувањето; 

13. Дневник на НИС е дневник на настаните, опре-
мени со редни броеви и забележан датум и време, кои 
ги бележи во посебна табела и се врзани за настаните 
на уредите за играње, на процесите на играње и на про-
цесите поврзани со нив; 

14. Електромеханички АИС е автомат за играње со 
едно или повеќе места за играње и кај кој исходот од 
играта зависи од електромеханичкиот генератор на 
случајност или  прикажан на електромеханички начин, 
со исклучок на АИС со електромеханички дискови и 
уреди со барабани за извлекување; 

15. Жетон е замена за одреден износ на пари однос-
но монета со одредена вредност која во играта се упо-
требува за уплати и исплати; 

16. Идентификација на прогресива (ID progresive) е 
ознака која единствено го одредува прогресивниот си-
стем, фондот на прогресивата и нивото на прогресива-
та истата може да биде составена од ознаката на про-
гресивата, од ознаката на фондот и од бројот на нивото  
настапува во сите записи што се однесуваат на таа про-
гресива; 

17. JP (Jackpot) е броило на пресметковните кредит-
ни поени на АИС исплатени како главна добивка (џек-
пот) односно добивка која се исплатува рачно; 

18. Картичка за играње е специјална картичка што 
приредувачот му ја издава на учесникот во игрите на 
среќа со намена за безготовинско работење и која обез-
бедува идентификација на учесникот во игрите на сре-
ќа со примена на специјална читачка и влезно/излезна-
та единица сместена на местата за играње на уредите за 
играње и на благајните; 

19. Компатибилен терминал е оддалечена деловна 
станица на приредувачот на играта на среќа од која мо-
жат да се спроведуваат програми на НИС со примена 
на стандардните програми за емулација на терминали-
те, на стандардните веб прелистувачи (InternetExplorer, 
FireFox, Chrome и др.) или стандардните мали клиенти 
(thin client) како на пример NT Terminal Server Client; 

20. Кредит е состојба во полза на учесникот во 
игрите на среќа, прикажана на автоматот за игри на 
среќа во автомат клуб и казино како број на кредитни 
поени; 

21. Кредитен поен е единица за мерење на влогот во 
играта на среќа и на исплатите од играта на среќа кај 
автоматите за игри на среќа во автомат клубот и кази-
ното со точно утврдена вредност која може да ја одбе-
ре учесникот во игрите на среќа; 

22. Лог значи забелешка на операцискиот систем, 
на системот за работа со бази, НИС, односно друга за-
штитна програма за одредена активност на системот; 

23. Ливче (тикет, вредносно ливче, исплатно ливче) 
е вредносен купон опремен со алфанумерички кодови, 
кои се наменети за уплата и исплата на кредити во 
автомат клуб и казино и уплата и исплата во уплатно-
исплатни места во обложувалници; 

24. Ниво на прогресива е поединечен дел на фонд 
од прогресивата кај кој вредностите на нивоата се по-
врзани меѓу себе; 

25. Пресметковен модел на уред за играње е форму-
ла за изготвување на пресметка на одделен уред за 
играње во обложувалница, автомат клуб и казино, врз 
основа на броилата на уплатите во играта и на исплати-
те од играта; 

26. Пресметковен период е дефиниран временски 
интервал во рамките на работното време за кој прире-
дувачот изготвува извештаи за извршени уплати и исп-
лати. 

27. Приемник на банкноти BA (bill аcceptor) е уред 
наместен на местото за играње на АИС кој прима банк-
ноти или ливчиња со различна вредност на валута за 
играње; 

28. Процес на играње е редослед на постапките и 
дејствијата кои во согласност со прописите, упатствата 
за спроведување на игрите и правилата на играта на сре-
ќа треба да се извршат при приредување на посебните 
игри на среќа на автоматите за игри на среќа во автомат 
клуб и казино и компјутерите во обложувалница; 

29. Просторија за играње (деловна просторија) е 
просторија во кој се наоѓаат автоматите за игри на сре-
ќа и компјутерите во уплатно-исплатните места; 

30. Прогресивен систем  е систем кој се состои од 
еден или повеќе уреди за играње и од соодветна про-
гресивна надградба; 

31. Прогресивна добивка е исплатената вредност на 
прогресивата по нејзиното активирање; 

32. Прогресива е механизам на полнење на прогре-
сивниот фонд со кој е поврзан еден или повеќе уреди 
за играње и активирање на прогресивна добивка спо-
ред однапред утврдени правила; 

33. PJP (Progressive jackpot) е броило на пресме-
тковните кредитни поени или вредноста на добивките 
на прогресивниот систем на поединечен уред за играње 
исплатени во валута на играње; 
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34. Регистар е табела на базата на податоци на НИС 
во која покрај описните податоци се наведени единс-
твените ознаки употребени во табелите на промет и во 
други табели на НИС кои во НИС ги дефинираат уре-
дите, прогресивните системи, корисници и слични про-
менливи списоци. Во табелите на промет и во други та-
бели регистрите се користат како шифрарници; 

35. Резервоар на жетони (hopper) е дел од автоматот 
за игри на среќа во кој се наоѓа залихата на жетони за 
исплата; 

36. Реализација е вредност на примените уплати за 
учество во играта на среќа намалена за исплатените до-
бивки од играта на среќа; 

37. СБР (сметка на безготовинско работење) е единс-
твена сметка на учесникот во игрите на среќа што ја има 
за безготовинско работење со употреба на картичка за 
игра во автомат клуб или казино и која учесникот во 
игрите на среќа ја отворил врз основа на договор со при-
редувачот на игрите на среќа и на која со намена за игра-
ње времено се ставени парите на учесникот во игрите на 
среќа и парите што ги стекнал во играта; 

38. Системска просторија е просторија во која е 
сместена компјутерската и другата опрема на НИС; 

39. TI (Total in) е броило на пресметковни кредитни 
поени играни на поединечно место за играње; 

40. TCL (Ticket clearance) е вкупната вредност на 
ливчињата утврдена во BA при празнење на АИС; 

41. TO (Total out) е: 
а) броило на пресметковни кредитни поени добиени 

на поединечно место за играње ако АИС на него ги бе-
лежи сите исплати и 

б) броило на пресметковни кредитни поени добие-
ни на поединечно место за играње и на него непосред-
но исплатени, ако АИС ги бележи рачните исплати на 
високи добивки на други броила; 

42. Уред за играње е уред на кој се приредуваат 
игри на среќа (автомат за игри на среќа во автомат 
клуб и казино и компјутер во уплатно-исплатно место 
во обложувалница); 

43. Фонд на прогресива е паричен фонд што се пол-
ни согласно однапред утврдените правила, а на учесни-
кот во играта на среќа му се исплатува при настанот на 
активирање на прогресивата, делумно или во целост, 
согласно правилата на играта; 

44. H (Hopper) е пресметаниот број на жетони во 
резервоарот (хоперот) на АИС во НИС; 

45. CB (Cash-box) е кутија за собирање на жетони, 
простор во кој се собираат жетоните ставени во АИС 
кога резервоарот е полн; 

46. CI (Coins in) е броило на жетони уплатени во 
АИС; 

47. CL (Coins clearance) е број на жетони утврден во 
CB при празнење на АИС; 

48. CO (Coins out) значи броило на жетони исплате-
ни од АИС; 

49. CTC (Coins to cash-box) е броило на жетони на 
АИС пренасочени во CB и кое може да ја вклучува и во 
жетони искажаната вредност на примените банкноти; 

50. CC (Сredit cancel) е броило на пресметковни 
кредитни поени кои за АИС биле исплатени на благај-
на и не биле заведени во броилата JP или PJP и 

51. Шифрарник е табела на базата на податоци на 
НИС во која покрај описните податоци се наведени 
единствените кодови (шифри) употребени во промет-
ните и други табели на НИС, кои во НИС ги дефинира-
ат видовите на настани, трансакции, процеси и броила. 

 
Член 3 

НИС на приредувачите на игри на среќа го сочинуваат: 
 - базата на податоци во која се вклучени уредите за 

играње на интегрираниот информациски систем и по-
датоци за секоја поединечна уплата и исплата; 

 - апликациите, опремата и датотеките со регула-
торните параметри кои обезбедуваат собирање односно 
внесување на тие податоци; 

 - апликации кои овозможуваат увид во податоците; 
 - апликации кои од  податоците изготвуваат прег-

леди, заклучоци и извештаи; 
  - хардвер и софтвер (апликациите) сместени кај 

приредувачот на игри на среќа за поврзување со ин-
формацискиот систем на Управата за јавни приходи и  

  - податоци за поединечни уплати и исплати добие-
ни од уредите за играње пренесени во датотеки во 
XML формат. 

 
Член 4 

 
НИС на приредувачите на игри на среќа се поврзу-

ва со информацискиот систем на Управата за јавни 
приходи со цел да се обезбеди: 

- следење и анализирање на процесот на играње на 
секој поединечен уред за играње; 

- увид, избор и преземање на податоците од базите 
на податоци на НИС и на други записи и нивен пренос 
преку телекомуникациска врска на информацискиот 
систем на Управата за јавни приходи;  

- утврдување на пресметката на поединечен уред за 
играње во однос на уплатите и исплатите; 

- утврдување на пресметката на поединечен уред за 
играње според броилата на уплатите во играта и  на 
исплатите од играта; 

- утврдување на пресметка на автомат клуб, казино 
односно на уплатно-исплатните места во обложувалница;  

- проверка на веродостојноста на прикажаните 
пресметки; 

- утврдување на соодветноста и усогласеноста на 
постапките со внатрешните акти со кои се уредува 
НИС, прописите со кои се уредуваат игрите на среќа и 
техничките стандарди од  областа на информациските 
системи; 

- следење и утврдување на отстапувањата од серти-
фицираните особини на уредите за играње врз основа 
на податоците забележани во НИС (процент на враќа-
ње, статистика на паднати броеви и др.), 

- преглед на сите записи за настаните на уредите за 
играње, за благајничките трансакции поврзани со про-
цесот на играње, за вредностите на броилата, на резул-
татите од броење, шифрите, регистрите, како и на запи-
си за пристапи до системот, програмите и податоците; 

- преглед на дневните и месечните пресметки на 
уредите за играње како и на дневните и месечните из-
вештаи на благајничкото работење; 

- непосредно приклучување од оддалечена локација 
со  компатибилен терминал; 

- следење и утврдување на соодветноста на приклу-
чувањето на уредите за играње; 

- преглед на сите поединечни уплати и исплати на 
уредите за играње; 

- преземање на податоци за поединечни уплати и 
исплати добиени од уредите за играње пренесени во 
датотеки во XML формат и 

- увид за евентуална поврзаност и размена на пода-
тоци на НИС на приредувачот со други компјутерски 
системи во земјата и странство. 

 
Член 5 

 
Податоците во НИС на приредувачите на игри на 

среќа треба да бидат: 
- точни и вистинити, и да го отсликуваат фактичкото 

одвивање на процесот на играње на уредот за играње; 
 - заштитени од неовластен пристап и 
- достапни на Управата за јавни приходи преку те-

лекомуникациската врска со која се овозможува увид, 
избор и пренос на избраните податоци на компјутер-
скиот систем (читачки пристап).  
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Регистри и шифри во НИС 
 

Член 6 
Шифрите на настаните, пораките и броилата кои се 

бележат во регистрите на НИС треба да бидат унифи-
цирани за сите верзии на истиот систем. 

Ако НИС се состои од повеќе функционални дело-
ви со одделени регистри односно шифри кои меѓу себе 
се различни, а се однесуваат на истите уреди, прогре-
сивните системи и игри, во НИС треба да постои 
единствено поврзување меѓу регистрите или шифрите 
на поедини функционални делови. 

НИС треба да овозможи апликативен преглед и 
одржување на содржината на регистрите на уредите за 
играње, прогресивните системи и игрите. 

Регистарот на играчи, регистарот на СБР и региста-
рот на картички за играње треба да бидат дополнител-
но заштитени, чувствителните податоци треба да бидат 
заштитени од неовластен пристап, критичните подато-
ци (ПИН кодови на картичките, износи на  сметки и 
др.) треба да се чуваат во шифриран облик и да бидат 
заштитени од неовластена измена. 

 
Чување на податоци во НИС 

 
Член 7 

НИС треба да ги чува сите податоци, дневниците и 
логовите најмалку за последните 60 дена од денот на 
записот. 

Дневните и месечните пресметки за поединечните 
уреди за играње, по поединечни видови игри и групно, 
дневните и месечните благајнички извештаи, депозити, 
подигања и корекции на состојбата на СБР, НИС треба 
да ги чува најмалку за последните пет години од дату-
мот на пресметката. 

 
Пресметковен период 

 
Член 8 

Пресметковниот период треба да биде во границите 
на работното време. 

Во НИС треба да биде утврден пресметковниот 
период и истиот треба да биде заокружен на цел час во 
рамките на ист работен ден. 

  
Просторни услови на системската просторија 

 
Член 9 

НИС на приредувачот треба да биде сместен во за-
себна просторија со контролиран пристап. Просторија-
та треба да биде со посебен влез, заштитена  и обезбе-
дена од ризици на кражба, пожар, поплава и други не-
гативни влијанија. Пристап до системската просторија 
може да имаат само лицата на кои приредувачот ќе  им 
определи  право на пристап.  

 
Исправност и синхронизација на датумот 

и на времето 
 

Член 10 
Во НИС треба да постои механизам за обезбедува-

ње на точноста на датумот и времето и синхронизација 
на истите меѓу одделните функционални делови на 
НИС и интерфејсите на НИС вградени во уредите за 
играње. 

Отстапување на времето од ставот 1 на овој член не 
треба да е поголемо од 30 секунди. 

 
Член 11 

НИС треба да биде во функција  и достапен за сле-
дење 24 часа дневно, седум дена во неделата. 

По исклучок е дозволено отстапување од времето 
за функционирање на НИС заради непредвидени дефе-
кти и итни работи на одржување. Времето на нефунк-
ционирање на НИС не треба да надмине четири дена во 
една календарска година.  

 
Пристап на Управата за јавни приходи до НИС 

 
Член 12 

Управата за јавни приходи треба да има непречен 
пристап до НИС кој ќе овозможи размена на податоци 
24 часа дневно, седум дена во неделата. 

 
Член 13 

За пристапот на Управата за јавни приходи до НИС 
на приредувачот се користи VPN MPLS (Virtual Private 
Network Multiprotokol Label Switching) конекција. По-
десувањето на комуникациската опрема се врши во со-
работка со администраторот на НИС кај приредувачот. 

  
Член 14 

Во функција на следење и надзор на НИС, Управата 
за јавни приходи може да инсталира софтвер  за упра-
вување и мониторинг на настани кај приредувачите. 

 
Непрекинато напојување 

 
Член 15 

НИС, опремата за поврзување со уредите за играње 
и опремата за поврзување со Управата за јавни прихо-
ди треба да бидат приклучени на системот на непреки-
нато напојување кој во случај на испад на мрежното 
напојување овозможува непрекинато функционирање 
или нормално завршување на работа. 

 
Грешки, дефекти и нефункционирање  

на НИС 
 

Член 16 
Во случај на нефункционирањето на НИС, односно 

при дефект или грешка, податоците складирани во 
НИС треба да бидат зачувани, а по отстранување на де-
фектот или грешката, НИС треба да овозможи презема-
ње и вчитување на податоците кои во моментот на на-
станувањето на дефектот или грешката не биле презе-
мени од информацискиот систем на Управа за јавни 
приходи.  

Во случај на дефекти на дел од опремата или на те-
лекомуникациската врска, на интерфејсот на уредите за 
играње и во случаи кај кои пропишаното бележење на 
броилата и на настаните на уредите за играње не е 
можно, а при продолжување на играње на нив би дош-
ло до губење или до неточност на податоците односно 
до несоодветен запис или неправилности на уредите за 
играње, до отстранувањето на дефекти треба да се оне-
возможи играње т.е. уплата на нив. Грешката, дефектот 
или нефункционирањето на уредот се евидентира во 
дневникот за работа на НИС. 

 
Член 17 

За прекини на работата на НИС се води дневник, во 
кој треба да бидат внесени следните податоци: 

-  опис на интервенцијата или на грешката; 
-  времето кога дошло до интервенција или грешка;  
- име и презиме на лицето што ја открило грешката 

односно дефектот; 
- име и презиме на лицето што ја извршило интер-

венцијата односно отстранило грешката и 
- време кога е отстранета грешката  односно дефе-

ктот. 
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Поврзување и потребна документација  
за поврзување на НИС со ИС 

 
Член 18 

Приредувачите на игри на среќа за да го поврзат 
НИС-от  со информацискиот систем  на Управата за 
јавни приходи треба да достават:  

1. Корисничко упатство на софтверот/ите во НИС.  
2. Техничка документација на НИС која ги содржи 

следните податоци: 
- локацијата (адресни податоци) каде се наоѓа 

НИС на приредувачот на кој се поврзани сите уреди 
за играње; 

-  податоци за производителот, назив, вид и верзија 
на НИС; 

- податоци за лицето одговорно за функционирање-
то на НИС и за лицето за контакт од приредувачот; 

- конкретна листа на  уреди за играње, податоци и 
програми  до кои Управата за јавни приходи пристапу-
ва и кои на Управата за јавни приходи и обезбедуваат 
реализација на исполнувањето на барањата од Правил-
никот; 

- список на сите датотеки кои содржат конфигура-
циски параметри, вклучително имињата, точната лока-
ција, датумите на датотеките, нивните големини и  кра-
ток опис на функционалноста;  

- податоци за пристап на Управата за јавни приходи 
до НИС кои ги вклучуваат ИП адресата на рутерот, ИП 
адреси на серверите до кои се пристапува, ИП адреса 
на огнениот ѕид (firewall) доколку го има, имињата на 
инстанците на базите на серверите до кои се пристапу-
ва, наведување на TCP и UDP порти  преку кои се вр-
ши пристап до базите, имињата и локацијата на програ-
мите за пристап на Управата за јавни приходи и на 
евентуалните други податоци потребни за спроведува-
ње на пристапот и на поврзувањето; 

- опис на опремата од членот 13 од правилникот ко-
ја на страната на приредувачот на игри на среќа е по-
требна за изведување на пристапот; 

- опис на оперативните системи на серверите во 
НИС и назив на производител на  базата на податоци и 
структура на податоците на базата и 

- податоци за пресметковниот период на приредува-
чот. 

Доколку приредувачот изврши измени на корис-
ничките упатства на НИС треба до Управата за јавни 
приходи да достави и техничка документација за изме-
ните во НИС. 

Доколку приредувачот изврши измени на НИС тре-
ба до Управата за јавни приходи да достави: 

- измени на техничката документација или изменета 
техничка документација; 

- опис на функционалните измени и на измените 
што се однесуваат на оперативниот систем или систе-
мот за управување на базата на податоци, програмите, 
протоколите и комуникациите кои влијаат на структу-
рата, содржината, исправноста, веродостојноста, довер-
ливоста и пристапноста на податоците и 

- опис на измените во структурата на податоците на 
базата. 

 
Член 19 

Приредувачот на игри на среќа во обложувалница 
покрај документацијата наведена во член 18 од овој 
правилник треба да доставува и: 

-податоци за оперативните системи и апликативни-
от софтвер кој е во употреба; 

-податоци за начинот на поврзување на компјуте-
рот/ите од уплатните места со НИС и 

-податоци за процесот на ажурирање на податоците 
во базата на податоци. 

Член 20 
 
Приредувачот на игри на среќа во автомат клуб и 

казино покрај  документација наведена во член 18 од 
овој правилник треба да доставува и: 

- податоци за апликативниот софтвер кој е во упо-
треба; 

- податоци за начинот на поврзување на АИС со 
НИС и 

- податоци за процесот на ажурирање и техничките 
карактеристики на базата на податоци. 

 
Кориснички пристап до НИС 

 
Член 21 

Корисничкиот пристап до податоците, дневниците 
и логовите треба да се врши преку програмите на НИС. 

Корисниците  можат  да пристапуваат до НИС само 
преку системската програмска опрема за пријавување и 
авторизација на пристапот која треба да биде одделно 
заштитена од неовластени пристапи и зафати, не треба 
да се исклучи или заобиколи. Сите табели со лозинки 
во базата на податоци треба да се чуваат во шифриран 
облик во заштитени датотеки, пристапни само за систе-
мот за пријавување, авторизација и администрација. 

 
Член 22 

Корисниците имаат пристап до НИС само преку си-
стемот на индивидуална пријава. Корисничкото име 
треба да е единствено и да го дефинира корисникот. 

Може да се употребуваат и групни кориснички 
имиња за потребите на одржување или надзор од одда-
лечена локација, ако со системот на пријавување на од-
далечената локација е обезбедена единствена иденти-
фикација на корисникот. 

 
Член 23 

Во врска со корисничкиот пристап, НИС треба да 
бележи: 

- пријавување и одјавување на корисниците (датум, 
време, корисник, влезна точка); 

-  неуспешни обиди на пристап (датум, време, ко-
рисник, влезна точка); 

-  пристап или обид за пристап до НИС преку мре-
жа односно преку комуникациски линии (датум, време, 
влезна точка) и 

- обиди на корисници за вршење на неовластени 
активности (датум, време, корисник, влезна точка). 

 
Пренесувања на податоци на други системи 

 
Член 24 

Податоците собрани во НИС може да се пренесува-
ат на други компјутерски системи или во други бази на 
податоци, но не и обратно. 

 
Пристап до податоци, програми, логови 

 
Член 25 

Администраторот на НИС доделува овластувања за 
пристап во зависност од задолженијата на корисникот. 
Корисникот има пристап само до податоците и програ-
мите на НИС за кои е задолжен и кои му се потребни 
за вршење на неговата работа на начинот кој одговара 
на неговите овластувања. 
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Рачно внесување и корекции во базата на податоци 

на НИС 
 

Член 26 
Сите рачно внесени податоци што се впишуваат во 

базата на податоци вклучително и  исправките треба да 
се бележат така што од записот да се гледа кога и кој 
ги внесувал. Кај промените треба да се гледаат и стара-
та и новата вредност, а кај промените на СБР и причи-
ната за корекција и лицето кое ја авторизирало.  

Во базата на податоци треба да постои систем кој 
води целосна историја на сите измени. До структурите 
во кои се води ваквата историја, системот, односно си-
те корисници треба да имаат само привилегии за внесу-
вање (insert), а да немаат привилегии за бришење 
(delete), измени (update) или читање (select, read). Иск-
лучок од ова правило е само администраторот на база-
та на податоци.  

 
Други програмски (софтверски) алатки во НИС 

 
Член 27 

Инсталација и употреба на други програмски ала-
тки за администрација на податочната база на НИС кои 
овозможуваат пристап до податоците се врши само до-
колку: 

- ги употребува само персоналот овластен за адми-
нистрирање на базата на податоци; 

- употребата на алатките се бележи; 
- во случај на зафат во податоците на системот  

остануваат ревизиски траги и 
- постои внатрешна контрола на проверување на 

употребата на алатките и на прегледување на ревизи-
ските траги кое овозможува откривање на зафати во 
податоците. 

Не треба да се инсталираат и употребат други про-
грамски алатки за непосреден пристап до базата на по-
датоци на НИС кои овозможуваат бришење, менување, 
додавање или вметнување на податоци. 

 
Пресметковен модел на АИС 

 
Член 28 

За секој АИС треба да постои пресметковен модел 
во НИС. Пресметковниот модел треба да овозможува 
правилно пресметување на АИС врз основа на забеле-
жаните броила на уплати во игри и на броила на испла-
ти од игри. 

 
Регистар на АИС 

 
Член 29 

НИС треба да  води  регистар на АИС во кој се впи-
шани: 

- единствениот идентификациски број на автомат 
клубот и казиното; 

- единствен идентификациски број на АИС и 
- датум и време за почетокот на важност. 
 

Член 30 
 
НИС треба да води хронологија на измените во ре-

гистарот на АИС каде што кон записите од регистарот 
е додаден датумот и времето на измената. 

 
Број за евиденција на АИС 

 
Член 31 

При вклучувањето во НИС, АИС во деловната еди-
ница добива единствена идентификација (број на еви-
денција) која ја задржува за сето време на употреба. 
Единствената идентификација треба во НИС да овоз-

можува следење на АИС без оглед на подоцнежните 
менувања на конфигурациите, на надградби, на зафати 
за одржување и преместување на АИС. 

 
Поврзаност на НИС со АИС 

 
Член 32 

НИС со АИС комуницира според програмскиот 
протокол кој е заеднички за НИС и за АИС и кој на 
НИС му овозможува собирање на податоци без загуба 
и без грешки во реално време. На тој начин треба да се 
собираат податоците за вредностите на апсолутните 
електронски броила за пресметување, за одигран број 
на игри и други податоци. 

НИС треба да обезбеди правилно бележење на ба-
раните електронски броила вклучително и тогаш кога 
на АИС ќе му се исклучи напојувањето или ако се пре-
кине врската меѓу интерфејсот на АИС и серверот на 
НИС. При исклучено напојување на АИС или при пре-
кината врска со АИС, кога серверот на НИС не може 
да ги отчитува бараните периодични броила од АИС, 
треба да се забележат последно отчитаните вредности 
на броилата. Во случај да интерфејсот на АИС при пре-
кинувањето на врската со серверот на НИС не може 
повеќе да обезбеди правилно бележење на броилата и 
на настаните од член 33 став 1  од овој правилник, тре-
ба да ја блокира работата на АИС. 

Комуникацијата со АИС во безготовинското рабо-
тење кај валидација на ливчињата и на картичките за 
играње и со опремата која за таа намена е инсталирана 
на АИС и во благајните треба да се одвива на безбеден 
и заштитен начин.  

 
Бележење на броила и настани 

 
Член 33 

НИС кај АИС треба: 
1) да ги следи и во дневникот на настани да ги беле-

жи сите настани на поединечниот АИС и тоа: 
- добивка (датум, време, број на пресметковни кре-

дити, износ, АИС); 
- добивка JP (датум, време, број на пресметковни 

кредити, износ, АИС); 
- добивка PJP (датум, време, износ, АИС, иденти-

фикација на прогресивата); 
- бришење на кредитот CC (датум, време, број на 

пресметковни кредити, износ, АИС); 
- барање за рачна исплата (датум, време, број на 

пресметковни кредити, износ, АИС); 
- прием на банкнота (датум, време, износ, АИС); 
- прием на ливче (датум, време, идентификациски 

број на ливчето, вид на ливче, износ, АИС); 
- издавање на ливче (датум, време, реден број на 

ливчето на АИС, идентификациски број на ливчето, 
вид на ливче, износ, АИС); 

- прием на картичка за играње (датум, време, АИС, 
број на картичка); 

- одбивање на картичка за играње (датум, време, 
АИС, број на картичка, причина); 

- времена блокада на картичката за играње (датум, 
време, АИС, број на картичка); 

- отстранување на картичката за играње (датум, 
време, АИС, број на картичка); 

- пренос на пари од сметката на играчот на АИС кај 
безготовинското работење (датум, време, износ, АИС, 
број на СБР); 

- пренос на кредитот од АИС на сметката на игра-
чот кај безготовинското работење (датум, време, износ, 
АИС, број на СБР); 

- грешка при пренос на или од СБР на играчот кај 
безготовинското работење (датум, време, АИС, број на 
картичка, причина); 
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- полнење на АИС (датум, време, број на жетони 
при полнење, АИС); 

- празнење на CB (датум, време, очекуван број на 
жетони при празнење на CB, АИС), 

- празнење на резервоарот за жетони (датум, време, 
очекуван број на жетони при празнење на резервоарот 
на жетони, АИС) и 

- празнење на BA (датум, време, очекуван број на 
банкноти, очекуван износ на банкноти, АИС). 

2) да ја следи вредноста на броилата на АИС по ме-
ста за играње и тоа: 

- секоја промена на состојбата на броилата на прес-
метковниот модел (TI, TO, JP, PJP), на броилата CC, 
CO, CTC и GM на АИС и пресметаната состојба на 
бројот на жетони во резервоарот (хоперот H); 

- секоја промена на броилата на примачот на банк-
ноти (вкупен број на банкноти, вкупна вредност на 
банкноти и вкупна вредност на примените ливчиња); 

- секоја промена на броилата на печатарот на лив-
чиња (вкупен број на издадени ливчиња, вкупна вред-
ност на издадени ливчиња) и 

- секоја промена на броилата на безготовинскиот 
пренос на средства (AFTI, AFTO). 

3) да го следи и бележи зголемувањето на вредно-
ста на фондот и на нивоата на прогресивата (датум, 
време, ID на прогресивата, износ); 

4) да ги следи сите состојби на поединечен АИС и 
да ја внесува секоја промена на состојбата во дневни-
кот на настани и тоа: 

- вклучувањето на напојувањето (датум, време, 
АИС, состојба); 

- исклучувањето на напојувањето (датум, време, 
АИС, состојба); 

- воспоставувањето на поврзувањето на АИС во 
НИС (датум, време, АИС, состојба) и 

- прекинувањето на поврзувањето на АИС во НИС 
(датум, време, АИС, состојба). 

5) да ги следи и бележи во дневникот на настани 
сите зафати во АИС (дури ако АИС нема напојување) и 
тоа: 

- отворањето на врати на АИС, BA (датум, време, 
АИС, врата, состојба) и 

- затворањето на врати на АИС, BA (датум, време, 
АИС, врата, состојба). 

6) да ги детектира и бележи другите значајни наста-
ни и грешки на АИС во случај АИС да ги јавува и тоа: 

- бришењето на броила (датум, време, АИС); 
- измената на конфигурациите (датум, време, АИС, 

опис) и 
- грешка откриена при функционирањето (датум, 

време, АИС, код на грешката, опис). 
Записите во дневникот на настани од точките 1, 4, 5 

и 6 од ставот 1 на овој член покрај податоците наведе-
ни кај поединечните настани треба да содржат и единс-
твена редна ознака на записот. 

 
Член 34 

НИС треба апсолутните вредности на електронски-
те броила од членот 33 точка 2) алинеја 1 од овој пра-
вилник да ги отчита и да ги бележи во дневникот за по-
пис на броилата периодично на цели часови, на крајот 
на пресметковниот период и на значајните настани на 
АИС. Значајни настани се: добивка, JP, CC, PJP, отво-
рање на врати на АИС, празнење на резервоарот за же-
тони и празнење на резервоарот на банкноти. Се беле-
жи датумот, времето, АИС, настанот и броилата: TI, 
TO, CC, JP, PJP, CTC, броило на вкупна вредност на 
банкнотите и GM. 

Прогресивен систем и регистар на прогресиви 
 

Член 35 
НИС треба да содржи регистар на прогресивите со 

податоците за конфигурацијата на секој одделен про-
гресивен систем кои треба да овозможуваат проверува-
ње на висината на прогресивната добивка врз основа на 
броилата на АИС забележани во НИС. 

Регистарот на прогресиви вклучува: 
1) единечна ознака на прогресивата (ID на прогре-

сивата); 
2) податоци за карактеристиките на прогресивата и 

тоа: 
- вид (С = сопствена, З = заедничка); 
- тип (И - добивката ја одредува исходот од играта, 

К - добивката ја одредува контролерот, ИК - добивката  
е комбинација на исходот од играта и на случајниот 
процес на контролерот); 

- фонд (ознака на фондот) и 
- ниво (број на нивото); 
3) почетна вредност; 
4) основен процент на зголемување (раст); 
5) гранична вредност; 
6) процент на раст по надмината граница на вредно-

ста; 
7) процент на раст на сокриена прогресива; 
8) име на прогресивата; 
9) датум и време на почетокот на важноста и 
10) датум и време на престанокот на важноста или 

ознака дека прогресивата повеќе не е активна. 
 

Член 36 
НИС треба да го запишува настанот на сите прогре-

сивни добивки кои надминуваат износ од 10.000 дена-
ри. Запишување на пониските прогресивни добивки е 
потребно само кај добивките кои не се запишуваат на 
пресметковните броила на АИС. 

НИС треба да запишува зголемување на вредноста 
на фондот на прогресивата за секој цел час и на крајот 
на пресметковниот период за сите прогресивни систе-
ми кај кои прогресивните добивки не се запишуваат на 
пресметковните броила на АИС. Се бележат и датумот, 
времето, ID на прогресивата и износот. 

 
Член 37 

АИС може да биде вклучен само во еден прогреси-
вен систем. 

Во прогресивен систем можат да бидат вклучени 
само АИС кои можат да обезбедат бележење на виси-
ната на фондовите, на нивоата на прогресивата и да го 
соопштуваат настанот на прогресивната добивка во 
НИС. АИС вклучени во прогресивен систем со повеќе 
фондови и нивоа треба покрај висината на добивката 
да го соопштуваат и фондот и нивото во НИС (иденти-
фикација на прогресивата: ID на прогресивата, ознака 
на фондот, број на нивото). 

 
Електромеханички АИС 

 
Член 38 

За електромеханичките АИС во НИС покрај наста-
ните утврдени во член 33 од овој правилник треба да се 
бележат и: 

- подигањето и спуштањето на капакот за заштита 
од непосреден пристап до електромеханичкиот генера-
тор на случаен губиток односно губење на електроме-
ханичкиот дисплеј (датум, време, АИС, настан) и  

- губитокот од играта кај електромеханичкиот гене-
ратор на случаен губиток (датум, време, АИС, ознака 
на електромеханичкиот генератор, исход од играта). 
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Во случај кога кај електромеханичките АИС се бе-
лежат податоците од ставот 1 на овој член за секое ме-
сто на играње, податоците за датумот и времето што се 
однесуваат на ист настан треба да бидат идентични. 

  
Член 39 

 
За електромеханичкиот АИС треба НИС да забеле-

жи секоја одиграна игра заедно со влогот и добивката 
на поединечното место за играње (датум, време, АИС - 
место за играње, ознака на електромеханичкиот генера-
тор, влог, добивка). 

 
Измени во регистрите при извршени измени  

во АИС 
 

Член 40 
При извршена измена на карактеристиките на АИС, 

при преместувањето на АИС, при негово отстранување 
или при поставување на нов АИС треба пресметковни-
от модел, регистарот на АИС, хронологијата на реги-
старот на АИС и регистарот на прогресивата треба да 
биде усогласен со измените веднаш по завршената из-
мена. Податоците во тие регистри треба точно да го да-
ваат датумот и времето на престанокот на важноста на 
старите и на почетокот на важноста на новите каракте-
ристики на АИС односно на прогресивните системи. 

Кај измените на податоците и на регистрите од ста-
вот 1 на овој член: 

- во АИС во пресметковниот ден смее да има само 
една листа на важечките вредности; 

- во еден пресметковен ден за АИС во сила може да 
биде само еден пресметковен модел и 

- новонаместениот АИС треба да добие нова единс-
твена интерна ознака во НИС. 

Извршените измени во регистрите од ставот 1 на 
овој член не смеат да влијаат на правилноста на прика-
зот на претходните податоци забележани во НИС. 

 
Безготовинско работење 

 
Член 41 

При отворањето на СБР и при првото издавање на 
картичка за играње на играчот треба во НИС за безго-
товинско работење да ги забележи следните податоци: 

- бројот на доделената СБР; 
- датумот и времето на отворањето на СБР; 
- месецот и годината на истекнувањето на важноста 

на СБР; 
- бројот на издадената картичка за играње; 
- датумот и времето на издавањето на картичката за 

играње; 
- статусот на важноста на картичката за играње и 
- заштитниот код за употреба на картичката за игра-

ње (ПИН) во шифриран облик. 
При поништување на картичката за играње во делот 

од НИС за безготовинско работење, во делот кој се од-
несува на картичките за играње, треба да ја обележи 
картичката како неважечка и да забележи најмалку да-
тум и време на поништувањето. 

Ако картичката за играње содржи и податоци за со-
стојбата на пари во СБР, состојбата на парите забеле-
жана на неа треба да се совпаѓа со состојбата на парите 
забележани во НИС. Употребата на картичката за игра-
ње кај која забележаната состојба на СБР не одговара 
на состојбата забележана во НИС треба да се блокирa. 

Извештаи од автомат клубови и казина 
 

Член 42 
НИС треба да содржи програми за изработка на 

дневните и месечните извештаи за уплатите и исплати-
те поврзани со процесот на играње и тоа заеднички из-
вештаи и извештаи по АИС, односно места за играње. 

НИС треба да ги содржи програмите за изготвува-
ње на дневните и месечните извештаи за пресметка врз 
основа на електронски броила на пресметковниот мо-
дел забележани во НИС и тоа заеднички извештаи и из-
вештаи по АИС. 

НИС треба да содржи програми за изготвување на 
дневните и месечните извештаи за работењето со уп-
латни и исплатни средства забележани во НИС и тоа 
заеднички извештаи и извештаи по АИС. 

Дневните и месечните извештаи треба да бидат за-
творени и дефинитивни најдоцна за шест часа од завр-
шувањето на пресметковниот период. 

НИС треба да ги содржи програмите за изготвува-
ње на периодични пресметки од ставовите 1, 2 и 3 на 
овој член, кај кои во барањето за изготвување на изве-
штај се утврдува периодот на известување прецизно на 
пресметковниот период. 

НИС треба да содржи програма за изготвување на 
периодичен извештај за функционирање на АИС кој 
покрај податоците за периодот ги вклучува и  иденти-
фикациите на АИС, износот на уплатите со средства за 
уплата, износот  на полнење, износот на празнење, из-
носот на рачни исплати, износот на исплати со исплат-
ни средства, износот на пресметка (win), теоретскиот 
процент на враќање, фактички процент на враќање. На-
место процентот на враќање извештајот може да содр-
жи процент на задржување (hold). 

НИС треба да содржи програма за изготвување на 
детални дневни и месечни извештаи за корекциите од 
рачно внесените податоци што се пишуваат во базата 
на податоци. 

 
Регистар на компјутери 

 
Член 43 

НИС треба да вклучува регистар на компјутерите 
во уплатно-исплатните места во кој се впишани след-
ните податоци: 

- единствениот идентификациски број на уплатно-
исплатното место и 

- единствениот идентификациски број на компјуте-
рот. 

 
Член 44 

НИС треба да води хронологија на измените во ре-
гистарот на компјутерите каде што кон записите од ре-
гистарот е додаден датумот и времето на измената. 

 
Број за евиденција на компјутерите 

 
Член 45 

При вклучувањето во НИС компјутерот во уплатно 
исплатно место во обложувалница добива единствена 
идентификација (број на евиденција) која ја задржува 
за сето време на употреба. Единствената идентифика-
ција треба во НИС да овозможува следење на компју-
терот во обложувалница без оглед на подоцнежните 
менувања на конфигурациите, надградби на софтвер и 
хардвер, зафати за одржување и преместување на 
компјутерот. 
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Поврзаност на НИС со компјутерите 
 

Член 46 
НИС на обложувалниците со компјутерите во уп-

латно/исплатните места  комуницира според комуника-
циски протоколи кои на НИС му овозможуваат собира-
ње на податоци без загуба и без грешки во реално вре-
ме. На тој начин треба да се собираат податоците за 
вредностите на уплатите и исплатите, сериски број на 
тикетот, код на тикетот (доколку има), датум и време 
на уплата на тикети и исплата на добитните тикети и 
други податоци. Во случај кога  има прекин на врската 
помеѓу компјутерот/ите и НИС на приредувачот на 
игри на среќа треба да се забрани секаква уплата и исп-
лата од тој/тие компјутер/и. 

Комуникацијата на компјутерот со НИС на прире-
дувачот треба да се одвива на доверлив, безбеден и за-
штитен начин.  

 
Извештаи од обложувалници 

 
Член 47 

НИС треба да содржи програми за изработка на 
дневните и периодичните извештаи за уплатите и исп-
латите од секој компјутер поединечно како и збирни 
извештаи од сите компјутери во едно уплатно-исплат-
но место. 

НИС треба да овозможи генерирање дневен и пери-
одичен извештај за добитните тикети и исплатените ти-
кети од добитните тикети. 

НИС треба да содржи програма за изработка на 
вкупен збирен извештај на месечна основа за вкупно 
примените уплати и вкупно исплатените добивки од 
сите компјутери во рамките на сите уплатно-исплатни 
места на приредувачот на игри на среќа. 

НИС треба да изготвува дневен извештај за сторни-
рани тикети со податок за датум и време на уплата, ви-
сината на износот на уплатата, како и време на изврше-
но сторнирање. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дневните извештаи треба да бидат достапни за ин-
формацискиот систем на Управата за јавни приходи 
најдоцна за шест часа од завршувањето на пресметков-
ниот период. 

 
Член 48 

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

 
Бр. 20-34799/6        

5 декември2012 година            Министер за финансии, 
           Скопје                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3790. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Правилникот за формата и 
содржината, вредноста, начинот на издавање, подига-
ње, повлекување од употреба, како и формата и содр-
жината на евиденцијата за употребените адвокатски 
маркички  („Службен весник на Република Македони-
ја“  бр. 153/12), е направенa грешкa поради што се дава 
следнaтa 

 
И С П Р А В К A 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНА-
ТА, ВРЕДНОСТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПОДИ-
ГАЊЕ, ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД УПОТРЕБА, КАКО И 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 
ЗА УПОТРЕБЕНИТЕ АДВОКАТСКИ МАРКИЧКИ 

 
Во основот во заградата наместо бројот “16“ треба 

да стои бројот “84“. 
 
Бр. 20-15546/6                    

11 декември 2012 година          Министер за финансии, 
      Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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