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514. Oдлука за бројот на студенти за запи

шување во прва година на државнит
високообразовни установи на Уни
верзитетот �Св. Кирил и Методиј� во
Скопје и на Универзитетот �Св.Кли
мент Охридски� во Битола во учебна
та 2004/2005...........................................

515. Одлука за распределба на дел од вишо
ците на приходите над дозволеното ни
во на потрошувачката во 2003 година...

516. Одлука за давање согласност на Од
луката за распоредување (употреба
на добивката по оданочување - нето
добивка од финансиската 2003 година

517. Одлука за давање согласност на Про
грамата за развој и изградба на основ
ната радиодифузна мрежа на Јавното
претпријатие �Македонска радиодифу
зија-Скопје� во 2004 година....................

518. Одлука за давање согласност на Годиш
ната сметка и Извештајот за работата н
Јавното претпријатие �Македонска ра
диодифузија-Скопје� за 2003 година.......

519. Одлука за престанување на важност
на Одлуката за формирање на Нацио
налната агенција за развој на мали и
средни претпријатија НЕПА...................

520. Одлука за дополнување на Одлукат
за ослободување од плаќање на услу
гите за користење на ВИП - просто
рот на Аеродромот во Скопје..............

521. Изменување на лиценца под бр. 23
2196/3 од 25.05.1998 година издаден
на Акционерското друштво за прире
дување игри на среќа и забавни игри
�Лотарија на Македонија� - Скопје з
постојано приредување на посебни
игри на среќа во Автомат клуб што с
наоѓа на ул. �Димитар Влахов� бр. 14
во Охрид................................................
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 Стр. 
522. Изменување на лиценца под бр. 23-

2196/3 од 25.05.1998 година издадена 
на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа и забавни игри �Ло-
тарија на Македонија�-Скопје за посто-
јано приредување на посебни игри на 
среќа во Автомат клуб што се наоѓа на 
ул. �Јане Сандански� бр. 54 во Тетово.... 5 

523. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/3 од 25.05.1998 година издадена на 
Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри �Лотарија 
на Македонија� - Скопје за постојано 
приредување на посебни игри на среќа 
во Автомат клуб што се наоѓа на ул. 
�Димитар Влахов� бр. 46 во Куманово.... 5 

524. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/3 од 25.05.1998 година издадена на 
Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри �Лотарија 
на Македонија� - Скопје за постојано 
приредување на посебни игри на среќа 
во Автомат клуб што се наоѓа на ул. 
�Трифун Хаџи-Јанев� бр. 6 во Скопје....... 5 

525. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/3 од 25.05.1998 година издадена 
на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа и забавни игри �Ло-
тарија на Македонија�-Скопје за посто-
јано приредување на посебни игри на 
среќа во Автомат клуб што се наоѓа на 
ул. �Никола Вапцаров� бр. 9 во Скопје.. 5 

526. Изменување на лиценца под бр. 23-
5199/1 од 11.09.2001 година издадена 
на Акционерското друштво за прире-
дување игри на среќа и забавни игри 
�Лотарија на Македонија� - Скопје за 
постојано приредување на посебни 
игри на среќа во Автомат клуб што се 
наоѓа на ул. �Митрополит Теодосие 
Гологанов� бр. 28 во Скопје................. 6 
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 игри на среќа во Автомат клуб што се 
наоѓа на ул. �Маршал Тито� бб во 
Струмица................................................ 6 

529. Изменување на лиценца под бр. 23-
2196/3 од 25.05.1998 година издадена 
на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа и забавни игри �Ло-
тарија на Македонија� - Скопје за по-
стојано приредување на посебни игри 
на среќа во Автомат клуб што се наоѓа 
на ул. �Гоце Делчев� бр. 5 во Прилеп..... 6 

530. Правилник за стручно оспособување 
и усовршување на лица на служба во 
Армијата на Република Македонија..... 6 

 Oгласен дел.............................................. 1-56 

527. Изменување на лиценца под бр. 23-
58/8 од 28.09.1998 година издадена на 
Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа и забавни игри �Ло-
тарија на Македонија� - Скопје за по-
стојано приредување на посебни игри 
на среќа во Автомат клуб што се наоѓа 
на бул. �Климент Охридски� - Пела-
гонка 2, сутерен, локал 4 во Битола ...... 6 

528. Изменување на лиценца под бр. 23-
58/12 од 28.09.1998 година издадена 
на Акционерското друштво за прире-
дување игри на среќа и забавни игри 
�Лотарија на Македонија� - Скопје 
за постојано приредување на посебни  

   514. - Бројот на вонредните студенти да се намали и да со-
одвествува на реалните потреби, согласно Законот за ви-
сокото образование и статутите на високообразовните 
установи, како и пропишаните конкурсни услови и оправ-
дани причини за стекнување статус на вонреден студент, 
особено на Природно-математичкиот факултет, Филоло-
шкиот факултет и Педагошкиот факултет во Скопје. 

Врз основа на член 102 од Законот за високото 
образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 64/00 и 49/03) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/00), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
17.05.2004 година, донесе 2. Бројот на студенти за запишување во прва година 

на државните високообразовни установи на Универзи-
тетот �Св. Климент Охридски� во Битола во учебната 
2004/2005 година, чие образование се финансира од 
Буџетот на Република Македонија, да изнесува соод-
ветно на бројот на студентите за запишување во прва 
година предложен во Конкурсот за запишување во пр-
ва година на високообразовните установи на Универзи-
тетот �Св. Климент Охридски� во Битола во учебната 
2004/2005 година. 

 
О Д Л У К А 

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
ВО ПРВА ГОДИНА НА ДРЖАВНИТЕ ВИСОКО-
ОБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 
�СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ� ВО СКОПЈЕ И НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ  �СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ�  

ВО БИТОЛА ВО УЧЕБНАТА 2004/2005  
1. Бројот на студенти за запишување во прва година 

на државните високообразовни установи на Универзи-
тетот �Св. Кирил и Методиј� во Скопје во учебната 
2004/2005 година, чие образование се финансира од 
Буџетот на Република Македонија, да изнесува соод-
ветно на бројот на студентите за запишување во прва 
година предложен во Конкурсот за запишување во пр-
ва година на високообразовните установи на Универзи-
тетот �Св. Кирил и Методиј� во Скопје во учебната 
2004/2005, освен на следните факултети, каде бројот на 
студентите за запишување во државна квота изнесува: 

- Бројот на вонредните студенти да се намали и да 
соодвествува на реалните потреби, согласно Законот за 
високото образование и статутите на високообразовни-
те установи, како и пропишаните конкурсни услови и 
оправдани причини за стекнување статус на вонреден 
студент, особено на Факултетот за туризам и угости-
телство-Охрид. 

3. За обезбедување правична и соодветна застапе-
ност на студентите припадници на другите заедници 
кои не се мнозинство во Република Македонија, факул-
тетите дополнително да запишат студенти припадници 
на овие заедници. 

- Машински факултет во Скопје на студиските про-
грами за додипломски студии за стручно образование: 

�производна информатика� - 30 студенти; Бројот на припадниците на овие заедници на раз-
личните факултети ќе биде утврден со посебна одлука 
на Владата. 

�применето термичко инженерство� - 30 студенти; 
�заварување и дизајн на конструкции� - 30 студенти; 

4. Вкупниот број на студенти кои можат да се запи-
шат на високообразовните установи се определува спо-
ред капацитетот одреден со решението за акредитација 
на високообразовната установа. При тоа, бројот на сту-
дентите кои се запишуваат со кофинансирање на сту-
диите, да не е поголем од бројот на студентите кои се 
запишуваат во државната квота. Спрема високообра-
зовните установи кои нема да се придржуваат на бро-
јот на студенти за запишување утврден во конкурсот 
според капацитетот на установата, по извршениот над-
зор од страна на Министерството за образование и нау-
ка, ќе бидат преземени соодветни законски мерки. 

- Филолошки факултет, на студиска програма пре-
ведување и толкување од албански на македонски јазик 
и обратно - 30 студенти; 

- Медицински факултет - 85 студенти; 
- Стоматолошки факултет - 60 студенти; 
- Факултет за физичка култура, студиска група на 

албански јазик - 25 студенти; 
- Природно-математички факултет на студиските 

програми за: 
�математика за основно образование� - 0 студенти; 
�математика и физика� - 30 студенти; 
- Педагошки факултет во Скопје, на студиските 

програми за: 5. Финансирањето на запишаните студенти од точ-
ка 1 и точка 2 на оваа одлука, да биде во рамките на 
утврдените средства на буџетите на Република Маке-
донија за 2004 и 2005 година на Министерството за 
образование и наука, во програмата за финансирање на 
високото образование. 

- �одделенска настава за наставници во паралелки 
на албански јазик� - 90 студенти; 

- �одделенска настава за наставници во паралелки 
на турски јазик� - 25 студенти: 

- �предучилишно воспитание, за воспитувачи во 
групи на албански јазик� - 50 студенти; 6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. - �предучилишно воспитание, за воспитувачи во 

групи на турски јазик� - 25 студенти;  
Бр. 23-1318/1     Заменик на претседателот - Факултетот за ветеринарна медицина - 53 студенти; 

17 мај 2004 година                  на Владата на Република -Студиски програми за стручно образование во тра-
ење помалку од три години, за кои се стекнува серти-
фикат - 0 студенти; 

    Скопје                   Македонија,  
     Радмила Шекеринска, с.р. 
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515. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за ограничу-

вање на изворните приходи за финансирање на јавните  
потреби за 2004 години ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 85/04), Владата на Република Маке-
дон ја, на седницата одржана на 17.05.2004 донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА    
ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА    
ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 2003 ГОДИНА  

1. Дел од остварените вишоци на приходите над  
дозволеното ниво на потрошувачка во 2003 година во  
износ од 82.000.000 денари се распределуваат на еди-
ниците на локалната самоуправа:  

1  -Берово 1.000.000 
2  -Пехчево 300.000 
3  -Битола 1.600.000 
4  -Бистрица 300.000 
5  -Новаци 300.000 
6  -Бач 300.000 
7  -Старавина 300.000 
8  -Могила 300.000 
9  -Кукуречани 600.000 

10  -Цапари 300.000 
11  -Добрушево 300.000 
12  -М.Брод 800.000 
13  -Самоков 300.000 
14  -Пласница 400.000 
15  -Валандово 400.000 
16  -Виница 1.100.000 
17  -Блатец 300.000 
18  -Гевгелија 1.000.000 
19  -Миравци 300.000 
20  -Богданци 500.000 
21  -Стар Дојран 500.000 
22  -Гостивар 2.000.000 
23  -Неготино-Полошко 600.000 
24  -Врапчиште 400.000 
25  -Ростуша 900.000 
26  -Маврови Анови 400.000 
27  -Чегране 600.000 
28  -Долна Бањица 400.000 
29  -Србиново 300.000 
30  -Вруток 300.000 
31  -Дебар 1.500.000 
32  -Центар Жупа 500.000 
33  -Делчево 600.000 
34  -Македонска Каменица 500.000 
35  -Демир Хисар 1.000.000 
36  -Сопотница 300.000 
37  -Кавадарци 1.100.000 
38  -Конопиште 300.000 
39  -Росоман 300.000 
40  -Кичево 700.000 
41  -Другово 300.000 
42  -Осломеј  300.000 
43  -Вранешница 300.000 
44  -Зајас 500.000 
45  -Кочани 1.000.000 
46  -Чешиново 300.000 
47  -Облешево 300.000 
48  -Зрновци 300.000 
49  -Оризари 300.000 
50  -Кратово 600.000 
51  -Крива Паланка 900.000 
52  -Ранковце 400.000 
53  -Куманово 1.300.000 
54  -Липково 500.000 
55  -Орашец 300.000 
56  -Клечовце 400.000 
57  -Старо Нагоричане 300.000 
58  -Крушево 700.000 
59  -Житоше 300.000 

60  -Неготино 900.000 
61  -Демир Капија 300.000 
62  -Охрид 1.000.000 
63  -Белчишта 500.000 
64  -Косел 500.000 
65  -Мешеишта 300.000 
66  -Прилеп 2.500.000 
67  -Долнени 500.000 
68  -Тополчани 300.000 
69  -Кривогаштани 400.000 
70  -Витолиште 300.000 
71  -Пробиштип 500.000 
72  -Злетово 300.000 
73  -Радовиш 800.000 
74  -Конче 300.000 
75  -Подареш 300.000 
76  -Ресен 1.900.000 
77  -Свети Николе 900.000 
78  -Лозово 400.000 
79  -Струмица 1.200.000 
80  -Ново Село 500.000 
81  -Василево 300.000 
82  -Босилово 300.000 
83  -Куклиш  300.000 
84  -Муртино 300.000 
85  -Струга 1.800.000 
86  -Луково 300.000 
87  -Делогожда 300.000 
88  -Лабуништа 400.000 
89  -Велешта 600.000 
90  -Вевчани 300.000 
91  -Тетово 1.800.000 
92  -Џепчиште 300.000 
93  -Теарце 300.000 
94  -Брвеница 300.000 
95  -Камењане 300.000 
96  -Боговиње 300.000 
97  -Шипковица 300.000 
98  -Желино 300.000 
99  -Јегуновце 300.000 
100  -Вратница 300.000 
101  -Велес 2.000.000 
102  -Богомила 300.000 
103  -Градско 300.000 
104  -Чашка 300.000 
105  -Извор 500.000 
106  -Штип 1.000.000 
107  -Карбинци 500.000 
108  -Гази Баба 1.000.000 
109  -Арачиново 400.000 
110  -Петровец 300.000 
111  -Илинден 300.000 
112  -Кисела Вода 2.000.000 
113  -Студеничани 600.000 
114  -Зелениково 300.000 
115  -Сопиште 300.000 
116  -Карпош 1.600.000 
117  -Сарај 700.000 
118  -Кондово 300.000 
119  -Ѓорче Петров 1.000.000 
120  -Чаир 1.000.000 
121  -Чучер-Сандево 500.000 
122  -Шуто Оризари 600.000 
123  -Центар 1.000.000 
124  -Скопје-град 8.000.000 

 Вкупно: 82.000.000 
 
2. Единиците на локална самоуправа се должни  

средствата од точка 1. на оваа одлука да ги користат  
наменски за остварување на редовните функции на 
општината.  



Стр. 4 - Бр. 32 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 мај 2004 
 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. Средствата ќе се преведат  
на сметките на буџетите на единиците на локална са-
моуправа.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија". 

 
    Бр.23-1680/1                       Заменик на претседателот  
17 мај 2004 година                на Владата на Република    

    Скопје                Македонија, 
                                   Радмила Шекеринска, с.р. 

            ___________ 
516. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 4 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОРЕДУВАЊЕ (УПОТРЕБА) НА ДОБИВКАТА  

ПО ОДАНОЧУВАЊЕ-НЕТО ДОБИВКА ОД 
ФИНАНСИСКАТА 2003 ГОДИНА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за распоредување (употреба) на до-
бивката по оданочување-нето добивка од финансиската 
2003 година на Јавното претпријатие �Македонска ра-
диодифузија-Скопје� бр. 02-607/2 од 6.05.2004 година, 
донесена од Управниот одбор на ова јавно претприја-
тие, на седницата одржана на 5.05.2004 година. 

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

 
Бр. 23-1501/4                    Заменик на претседателот  

17 мај 2004 година                   на Владата на Република  
         Скопје   Македонија, 
     Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
517. 
Врз основа на член 11, став 1 точка 8 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03) и член 12, став 1 и 
2 од Законот за основање на Јавно претпријатие Маке-
донска радиодифузија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 6/98 и 98/00), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗГРАДБА НА ОСНОВНАТА РАДИОДИ-
ФУЗНА МРЕЖА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
�МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ� ВО  

2004 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Програмата за развој и изградба на основната 
радиодифузна мрежа на Јавното претпријатие �Маке-
донска радиодифузија-Скопје� во 2004 година бр. 02-
138/3 од 6.02.2004 година, усвоена од Управниот одбор 
на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 
4.02.2004 година. 

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

 
Бр. 23-557/1                    Заменик на претседателот  

17 мај 2004 година                   на Владата на Република  
         Скопје   Македонија, 
     Радмила Шекеринска, с.р. 

518. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ �МАКЕДОНСКА РАДИОДИ-

ФУЗИЈА-СКОПЈЕ� ЗА 2003 ГОДИНА  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишната сметка и Извештајот за работа на 
Јавното претпријатие �Македонска радиодифузија-
Скопје� за 2003 година бр. 01-287/3 и 02-269/2 од 27.02 
и 1.03.2004 година, усвоени од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата одржана на 
27.02.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
Бр. 23-1501/6                    Заменик на претседателот  

17 мај 2004 година                   на Владата на Република  
         Скопје   Македонија, 
     Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
519. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА НЕПА  
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 
23-2513/1 од 27.10.1997 година, со која е формирана 
Националната агенција за развој на мали и средни 
претпријатија-НЕПА, Скопје. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
Бр. 23-1688/1                    Заменик на претседателот  

17 мај 2004 година                   на Владата на Република  
         Скопје   Македонија, 
     Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
520. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 96, став 4 од Делов-
никот за работа на Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/01, 
98/02, 9/03, 47/03 и 67/03), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ВИП-ПРОСТОРОТ НА АЕРОДРОМОТ 

ВО СКОПЈЕ  
Член 1 

Во Одлуката за ослободување од плаќање на услу-
гите за користење на ВИП-просторот на Аеродромот 
во Скопје (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 56/02), во член 1, став 1, во алинејата 5, точката 
се заменува со зборот �и�. 



20 мај 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 32 - Стр. 5 

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи: 
�- Началникот на Генералштабот на Армијата на 

Република Македонија�. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 23-1686/1                    Заменик на претседателот  

17 мај 2004 година                   на Владата на Република  
         Скопје   Македонија, 
     Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
521. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр.10/97, 54/97, 13/02 и 2/02), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 
година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО  ЗА ПРИ-
РЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ 
�ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА 
НА УЛ. �ДИМИТАР ВЛАХОВ� БР. 14 ВО ОХРИД 

  
1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 го-

дина, издадена на Акционерското друштво  за приреду-
вање на  игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Ма-
кедонија�-Скопје за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо 
бројот �20� треба да стои бројот �17�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
      Бр. 23-1660/1                    Заменик на претседателот  
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
522. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр.10/97, 54/97, 13/02 и 2/02), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 
година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО  ЗА ПРИ-
РЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ 
�ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА 
НА УЛ. �ЈАНЕ САНДАНСКИ� БР. 54 ВО ТЕТОВО 

 
1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 го-

дина издадена на Акционерското друштво  за приреду-
вање на игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Ма-
кедонија�-Скопје за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо 
бројот �20� треба да стои бројот �15�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
      Бр. 23-1661/1                    Заменик на претседателот  
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

523. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр.10/97, 54/97, 13/02 и 2/02), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 
год на, одобри и

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО  ЗА 
ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ 
ИГРИ �ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ 
НАОЃА  НА УЛ. �ДИМИТАР ВЛАХОВ� БР. 46 ВО  

КУМАНОВО  
 1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 

година, издадена на Акционерското друштво  за прире-
дување на игри на среќа и забавни игри �Лотарија на 
Македонија�-Скопје за постојано приредување на по-
себни игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 на-
место бројот �20� треба да стои бројот �17�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
      Бр. 23- 1662/1                   Заменик на претседателот  
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
524. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 
год на, одобри и

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА  ИЗДАДЕ-
НА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО  ЗА ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ 
�ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА 
НА УЛ. �ТРИФУН ХАЏИ - НЕВ� БР. 6 ВО СКОПЈЕ ЈА 

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 го-
дина, издадена на Акционерското друштво  за приреду-
вање на игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Ма-
кедонија�-Скопје за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо 
бројот �18� треба да стои бројот �15�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
      Бр. 23-1663/1                    Заменик на претседателот  
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
525. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 
год на, одобри и

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО  ЗА ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ �ЛО-
ТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ ЗА ПОСТО-
ЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 
СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА 
УЛ. �НИКОЛА ВАПЦАР В� БР. 9 ВО СКОПЈЕ О  

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 го-
дина, издадена на Акционерското друштво  за приреду-
вање на игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Ма-
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кедонија�-Скопје за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо 
бројот �30� треба да стои бројот �25�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
      Бр. 23-1664/1                    Заменик на претседателот  
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
526. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 
година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-5199/1 ОД 11.09.2001 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО  ЗА ПРИ-
РЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ 
�ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА 
НА УЛ. �МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЕ ГОЛОГАНОВ� 

БР. 28 ВО СКОПЈЕ 
  

1. Во Лиценцата под бр. 23-5199/1 од 11.09.2001 го-
дина, издадена на Акционерското друштво  за приреду-
вање на игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Ма-
кедонија�-Скопје за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо 
бројот �15� треба да стои бројот �18�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
      Бр. 23-1665/1                    Заменик на претседателот  
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
527. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр.10/97, 54/97, 13/02 и 2/02), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 
година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-58/8 ОД 28.09.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО  ЗА ПРИ-
РЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ 
�ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА�- СКОПЈЕ ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГ-
РИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА 
НА БУЛ. �КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ� - ПЕЛАГОНКА 2,  

СУТЕРЕН, ЛОКАЛ 4 ВО БИТОЛА 
 

1. Во Лиценцата под бр. 23-58/8 од 28.09.1998 годи-
на, издадена на Акционерското друштво  за приредува-
ње на игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Маке-
донија�-Скопје за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо 
бројот �15� треба да стои бројот �18�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
      Бр. 23-1666/1                    Заменик на претседателот  
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

528. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 10/97, 54/97, 13/02 и 2/02), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 
год на, одобри и

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-58/12 ОД 28.09.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИ-
РЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ 
�ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГ-
РИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НА-
ОЃА НА УЛ. �МАРШАЛ ТИТО� ББ ВО СТРУМИЦА  

1. Во Лиценцата под бр. 23-58/12 од 28.09.1998 го-
дина, издадена на Акционерското друштво за приреду-
вање на игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Ма-
кедонија� - Скопје, за постојано приредување на посеб-
ни игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо 
бројот �15� треба да стои бројот �18�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
Бр. 23-1667/1   Заменик на претседателот 

17 мај 2004 година                на Владата на Република 
    Скопје                Македонија,  
   Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
529. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/02 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
17.05.2004 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 
ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ 
ИГРИ �ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ 
НАОЃА НА УЛ. �ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� БР. 5 ВО ПРИЛЕП  

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 го-
дина, издадена на Акционерското друштво за приреду-
вање на игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Ма-
кедонија� - Скопје, за постојано приредување на посеб-
ни игри на среќа во Автомат клуб, во точката 3 наместо 
бројот �20� треба да стои бројот �22�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
Бр. 23-1668/1   Заменик на претседателот 

17 мај 2004 година                на Владата на Република 
    Скопје                Македонија,  
   Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
530. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 51 од Законот за 

одбрана ("Сл. весник на РМ" бр. 42/2001 и 5/2003), ми-
нистерот за одбрана донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУ-
ВАЊЕ НА ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој правилник се уредува стручното оспособу-

вање и усовршување за офицери и подофицери на 
служба во постојаниот и во резервниот состав во Ар-
мијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Армијата).  
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Член 2 
Со стручното оспособување и усовршување за офи-

цери и подофицери во постојаниот и резервниот состав 
на Армијата лицата се стекнуваат со општовоени, струч-
но специјалистички знаења и способности потребни за 
вршење должности за воени старешини во Армијата. 

 
II. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ 
ЗА ОФИЦЕРИ И ПОДОФИЦЕРИ ВО ПОСТОЈАНИОТ 

СОСТАВ НА АРМ  
1. Упатување  

Член 3 
Стручното оспособување и усовршување за офицери 

во постојаниот состав на Армијата се организира и спро-
ведува за лицата кои ги исполнуваат условите од членови-
те 27, 40 и 44 и 45 од Законот за служба во Армијата на 
Реп блика Mакедонија (во натамошниот текст: Законот).   у

 
Член 4 

Стручното оспособување и усовршување за подо-
фицери во постојаниот состав на Армијата се организи-
ра и спроведува за лицата кои ги исполнуваат условите 
од членовите 28, 29, 44 и 45 од Законот.   

 
Член 5 

Стручното оспособување и усовршување на профе-
сионалните војници за подофицери, во траење до три 
месеци се спроведува согласно годишниот план за 
стручно оспособување и усовршување. 

 
2. Организација и спроведување на стручното 

оспособување и усовршување  
Член 6 

Стручното оспособување и усовршување за офице-
ри и подофицери во постојаниот состав во Армијата се 
организира и спроведува во центрите (командите) за 
обука и соодветните  единици на Армијата, според на-
ставниот план и програма за секој род и служба.    

Член 7 
Стручното оспособување и усовршување за офице-

ри и подофицери во постојаниот состав на Армијата во 
траење од три месеци  се спроведува во две фази и тоа:  

- во првата фаза се спроведува основна и општа во-
ена обука, во траење од еден месец. 

- во втората фаза се спроведува воено-стручна обука 
и воено-стручно стажирање, во траење од два месеци.  

Член 8 
Стручното оспособување и усовршување за офицери 

и подофицери во постојаниот состав на Армијата во тра-
ење од шест месеци се спроведува во три фази и тоа: 

- во првата фаза се спроведува основна воена обука 
во траење од еден месец; 

- во втората фаза се спроведува општовоена обука, 
во траење од два месеци, и 

- во третата фаза се спроведува воено-стручна обука 
и воено-стручно стажирање, во траење од три месеци.  

Член 9 
Наставата за стручното оспособување и усовршува-

ње за офицери и подофицери во постојаниот состав во 
Армијата се организира и спроведува секој работен ден 
по шест часа претпладне и три пати во неделата по два 
часа попладне. 
Практичниот дел на наставниот план и програма за 

стручно оспособување и усовршување, по потреба, при 
изведување на вежби, гаѓања и слично може да трае и 
подолго од шест часа во текот на денот. 

 
3. Проверување и оценување на знаењето  

Член 10 
Проверувањето на знаењето на лицата на стручно 

оспособување и усовршување за офицери и подофице-
ри во постојаниот состав на Армијата се врши конти-
нуирано во текот на стручното оспособување и усовр-
шување и тоа усно, писмено и практично. 

По спроведувањето на сите наставни, теоретски и 
практични содржини од наставниот план и програма се 
полага завршен испит. 

 
Член 11 

Проверувањето и оценувањето на знаењето на ли-
цата на стручно оспособување и усовршување за офи-
цери и подофицери во постојаниот состав на Армијата, 
за теоретскиот дел, за секој наставен предмет го вршат 
старешините-изведувачи на обуката, а за практичниот 
дел командирите на основните единици и инструктори-
те на курсот.  

Член 12 
Оценувањето на лицата на стручно оспособување и 

усовршување за офицери и подофицери во постојаниот 
состав на Армијата  се врши за секој наставен предмет, 
со оценки од еден (1) до пет (5) и тоа: 

- недоволен (1); 
- доволен (2); 
- добар (3); 
- многу добар (4) и 
- одличен (5). 
Лицето кое добило оценка недоволен (1) по било 

кој наставен предмет, може да полага поправен испит 
во рок од седум дена од денот на претходното полага-
ње, пред комисија формирана од страна на началникот 
на Генералштабот на Армијата.  

 
Член 13 

По завршување на теоретскиот и практичниот дел од 
обуката се организира завршен испит, пред тричлена ко-
мисија формирана од страна на министерот за одбрана. 
Комисијата од став 1 на овој член ја сочинуваат 

старешини кои биле вклучени во процесот на спрове-
дувањето во теоретскиот и практичниот дел на струч-
ното оспособување и усовршување. 
При полагањето на завршниот испит се врши це-

лосно усмено, писмено и практично проверување на 
стекнатите теоретски и практични знаења на лицата 
упатени на стручно оспособување и усовршување за 
офицери односно подофицери. 
Постигнатите резултати од завршниот испит се оце-

нуваат описно и тоа: "положил со особен успех", "по-
ложил со добар успех", "положил со задоволителен ус-
пех" или "не го положил завршниот испит". 
Лицето кое нема да го положи завршниот испит за 

офицер односно подофицер, има право на поправен ис-
пит пред комисијата од став 1 на овој член,  во рок од 
15 дена од денот на претходното полагање. 

 
Член 14 

На лицето кое го положило завршниот испит, од 
страна на комисијата од  член 13 став 1 на овој правил-
ник, му издава писмен доказ за завршено стручно оспо-
собување и усовршување за офицер односно подофи-
цер за соодветниот род-служба. 

  
III. СТРУЧНО OСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА  
ОФИЦЕРИ ВО РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА 

 
1. Упатување 

 
Член 15 

На стручно оспособување и усовршување за офице-
ри во резервниот состав на Армијата (во натамошниот 
текст: стручно оспособување и усовршување за резерв-
ни офицери), се упатуваат регрутите со завршено висо-
ко образование кои се оценети како способни за воена 
служба и кои ќе изразат желба за стручно оспособува-
ње и усовршување за резервни офицери. 

 
Член 16 

Регрутите од член 15 на овој правилник, до Мини-
стерството за одбрана поднесуваат диплома или увере-
ние за завршено високо образование и писмена изјава 
во која ја изразуваат желбата за стручно оспособување 
и усовршување за резервни офицери. 
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2. Организација и спроведување  на Испитот се полага пред тричлена комисија форми-
рана од страна на началникот на Генералштабот на Ар-
миј та. 

стручното оспособување и усовршување  а
 Член 17 

Стручното оспособување и усовршување за резерв-
ни офицери се организира и спроведува во Армијата во 
траење од шест месеци, за време на служење на воени-
от рок во Армијата со оружје. 

Член 23 
Полагањето на испитот по завршување на втората 

фаза на стручното оспособување и усовршување, се из-
ведува во центрите за обука каде се распоредени лицата, 
по предмети и содржини од наставниот план и програма. Стручното оспособување и усовршување од став 1 

на овој член се спроведува во три фази. Испитот се полага пред тричлена комисија форми-
рана од страна на началникот на Генералштабот на Ар-
мијата. 

Во првата фаза се спроведува основна и општа вое-
на обука, во траење од четириесет и пет дена. 
Во втората фаза се спроведува воено стручна обука, 

во траење од четириесет и пет дена. 
Комисијата од став 2 на овој член, ја сочинуваат 

офицери од центрите за обука, каде што се распореде-
ни лицата за стручното оспособување и усовршување 
за резервни офицери. 

Во третата фаза се спроведува стажирање низ пра-
ктична работа (обука) во единиците на Армијата за со-
одветни родови и служби, во траење од три месеци.  

Член 24  
Проверувањето и оценувањето на знаењата на ли-

цата за стручното оспособување и усовршување за ре-
зервни офицери, се врши усно, писмено и практично. 

Член 18 
Во првата и втората фаза од стручното оспособува-

ње и усовршување за резервни офицери, лицата се 
стекнуваат со знаења и способности за: Постигнатите резултати од проверувањето и оцену-

вањето на знаењата се оценуваат на начин определен 
во член 12  став 1 и член 13 став 4 на овој правилник. 

- совладување на основните воено-стручни знаења 
за вршење на војнички должности во Армијата; 

- основните андрагошко-методички знаења потреб-
ни за успешно организирање и реализирање на струч-
ното оспособување и усовршување; 

 
Член 25 

Лицата на стручното оспособување и усовршување 
за резервни офицери, кои ќе го положат испитот од пр-
вата и втората фаза, се распоредуваат на стажирање 
(обука) во единиците на Армијата. 

- организациско формациската структура и употре-
ба на основните тактички единици во Армијата; 

- успешно реализирање на почетните командирски 
должности (командир на одделение и вод) и други 
должности во Армијата; 

Лицата на стручното оспособување и усовршување 
за резервни офицери кои добиле оценка недоволен (1) 
по било кој предмет, се смета дека не го положиле ис-
питот од членовите 22 и 23 на овој правилник. 

- постигнување на соодветно ниво на физичка под-
готвеност и кондициска издржливост за успешно реа-
лизирање на службата во Армијата.   Член 26 Член 19 Лицата на стручно усовршување и оспособување за 

резервни офицери кои не ги положиле испитите од чле-
новите 22 и 23 од овој правилник, го дослужуваат воени-
от рок со распоредување во единици на Армијата соод-
ветно на воено евиденциска специјалност што ја имаат. 

Во третата фаза на стручното оспособување и усо-
вршување за резервни офицери, лицата непосредно из-
ведуваат обука во единиците на Армијата и извршуваат 
должности за кои се оспособуваат. 
Во третата фаза на стручното оспособување и усо-

вршување, лицата стажираат на должност командир на 
одделение еден месец, а на должност командир на вод 
два сеци. 

 
Член 27 

На крајот од стажирањето (обуката), во третата фа-
за, лицата на стручното оспособување и усовршување 
за резервни офицери, се оценуваат од првопретпоставе-
ниот старешина и второпретпоставениот старешина во 
единицата каде се распоредени. 

 ме 
Член 20 

Стручното оспособување и усовршување за резерв-
ни офицери, се реализира според наставен план и про-
грама за секој род односно служба.   

 IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  3. Проверување и оценување на знаењето Член 28  
Член 21 Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за стручно оспособу-
вање и усовршување за офицери во резервниот состав 
на Армијата на Република Македонија, бр. 01-3268/1 
од 05.09.1997 година. 

Проверувањето и оценувањето на знаењата на ли-
цата на стручното оспособување и усовршување за ре-
зервни офицери, се врши континуирано во текот на 
стручното оспособување и усовршување и со полагање 
на испит по завршувањето на првата и втората фаза на 
стручното оспособување и усовршување. 

 
Член 29 

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

Член 22 
Полагањето на испитот по завршување на првата 

фаза на стручното оспособување и усовршување, се из-
ведува во единицата на Армијата за стручно оспособу-
вање и усовршување за резервни офицери, по предме-
тите и содржините од наставниот план и програма. 
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