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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3704. 

Врз основа на член 15 став (6) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011 и 53/2011) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, 
донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖ-
НОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБ-
НИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД 

ЗАКУП 
 

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

ната на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп, табеларните 
прегледи од Прилог 1 и Прилог 2 се заменуваат со нови табеларни прегледи, Прилог 1 и Прилог 2, кои се со-
ставен дел на оваа Уредба.  

 
Член 2 

По член 4 се додава нов член 4-а кој гласи: 
 

„Член 4-а 
Во постапките за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Репуб-

лика Македонија по пат на јавно наддавање, висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по 
метар квадратен на градежното земјиште изнесува 1 % од утврдениот депозит за учество на јавното наддава-
ње, но не помалку  од 10 денари.“ 

 
Член 3 

Започнатите постапки за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија до денот на влегување во сила на оваа уредба, ќе се завршат согласно Уредбата за ви-
сината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните 
трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 102/2011 и 106/2011). 

 
Член 4 

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

 
Бр.51-6610/1                                       Претседател на Владата 

4 декември 2011 година                           на Република Македонија 
 Скопје                                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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 водство “МЛАДОСТ 2000“ ДООЕЛ 

увоз-извоз с.Бојанчиште Кавадарци 
на локалитетот “Градишка Црква“ 
с.Градиште, општина Кавадарци......... 14

3719. Одлука за издавање на oвластување 
за изградба на енергетски објект–ком-
бинирана постројка за производство 
на електрична и топлинска енергија.... 14

3720. Одлука за престанок и давање на вре-
мено користење на недвижна ствар на 
Државната комисија за одлучување 
во управна постапка и постапка од ра-
ботен однос во втор степен................... 15

3721. Решение за именување членови на 
групата за процена................................. 15

3722. Решение за именување членови на 
Управувачкиот комитет за координа-
ција и управување  во системот  за 
управување со кризи............................. 16

3723. Програма за изменување на Програ-
мата за Финансиска поддршка во зем-
јоделството за 2011 година................... 16

3724. Програма за изменување и дополну-
вање на Програма за финансиска под-
дршка на руралниот развој за 2011 го-
дина......................................................... 16

3725. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за единечно одобрување на 
возило..................................................... 17
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3726. Правилник за формата и содржината 

на известувањето за недонесување на 
Решение за издавање на сертификат 
за  акредитација..................................... 18

3727. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на лекувањето со дијализа............... 19

3728. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за стандарди и 
нормативи  за урбанистичко планирање 26

3729. Одлука за избор на јавен обвинител  во 
Основното јавно обвинителство  Штип 
без ограничување на траење на мандатот 32

3730. Оглас за избор на член на Советот на 
јавните обвинители на Република Ма-
кедонија од редот на јавните обвини-
тели од подрачјето на Јавното обви-
нителство на Република Македонија... 32

3731. Оглас за избор на Виш  јавен обвинител 
на  Вишото  јавно обвинителство Скопје  32

3732. Одлука за измена на статутот на АКРМ 32
3733. Одлука за измена на статутот на АКРМ 33
3734. Статут на Адвокатската комора на 
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цените на мало во Република Македо-
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 Огласен дел........................................... 1-72
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3705. 
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. 8/05, 
150/07 и 35/11), а во врска со член 5 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за Царинската 
управа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 103/08),  Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 26.11.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО  ЗА  ФИНАНСИИ –  ЦАРИНСКА  УПРАВА 

 
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, му престанува правото за користењето на 
движни ствари на граничниот премин за патен сообра-
ќај Сопот и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за финансии – Царинска управа.  

 
Член 3 

Генералниот директор на Акционерското друштво 
за изградба и стопанисување со станбен простор и со 
деловен простор од значење за Републиката склучува 
договор со директорот на Царинската управа за права-
та и обврските на движните ствари од член 1 на оваа 
одлука кои се даваат на трајно користење. 

       
Член 4 

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

 
Бр.51-1543/1                      Претседател на Владата 

26 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
 Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3706. 

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата,  одржана на 26.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ БЕЗ НА-
ДОМЕСТ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БИТОЛА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на општина Битола и се пренесуваат 

во сопственост без надомест недвижните ствари на КП 
бр. 17595/1 катастарска општина Битола евидентирани 
во имотен лист бр. 26860, сопственост на Република 
Македонија и тоа: 

- Објект бр.31 со вкупна површина од 2.020 м2 
- Објект бр.38 со вкупна површина од 1.582 м2 
- Објект бр.39 со вкупна површина од 1.215 м2 
- Објект бр. 44 со вкупна површина од З24 м2 
- Објект бр.45 со вкупна површина од 1.466 м2 
- Објект бр.46 со вкупна површина од 382 м2 
- Објект бр.47 со вкупна површина од 461 м2 
- Објект бр.64 со вкупна површина од 1.144 м2 
- Објект бр.89 со вкупна површина од 474 м2. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

 
       Бр.51-5526/1                      Претседател на Владата 
26 ноември 2011 година        на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3707. 

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 26.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

БИТОЛА 
 

Член 1 
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на недвиж-
ни ствари на Општина Битола („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 88/2011). 

 
Член 2 

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

 
       Бр.51-5526/2                      Претседател на Владата 
26 ноември 2011 година        на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3708. 

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 и 51/2011) и член 1-а и член 20, став 1 од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 
26.11.2011 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ 
 

Член 1 
На Комисијата за заштита на правото на слободен 

пристап до информации од јавен карактер и престанува 
правото на користење на недвижните ствари – службе-
ни простории на делови од објектот-зграда 3 Македон-
ска радио телевизија, ул. „Кеј Димитар Влахов“ бб – 
Скопје, лоциран на КП бр.12231, запишан во Имотен 
лист број 9157 за КО Центар 1, Скопје, со површина од 
500 м2 од вкупната површина од 1065 м2. 
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Член 2 
Деловите од недвижните ствари од член 1 на оваа 

одлука без надоместок се даваат на трајно користење 
на Дирекцијата за заштита на личните податоци. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука да се изврши меѓу Комисијата за зашти-
та на правото на слободен пристап до информациите 
од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните 
податоци, во рок од осум дена по стапувањето 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.51-6608/1                      Претседател на Владата 

26 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
 Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3709. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со ствари 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 26.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОКОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА  ЗАШТИТА  

НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Дирекцијата за заштита на лич-

ните податоци и престанува користењето на недвижна 
ствар-објект со вкупна површина од 312 м2, која се на-
оѓа на ул. „Самоилова“ бр.10, запишана во Имотен 
лист бр.47587, КО Центар 1, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-6608/2                      Претседател на Владата 

26 ноември 2011 година       на Република Македонија 
   Скопје           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3710. 

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 
претпријатија  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 
97/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 26.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  2012  ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената на годишната претплата на Реги-
старот на прописи на Република Македонија за 2012  

година, на ЈП Службен весник на Република Македо-
нија ц.о. Скопје, бр. 02-6528/1 од 28.10.2011 година, 
донесена од Управниот одбор на ова јавно претприја-
тие, на седницата, одржана на 28.10.2011 година.  

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

  
Бр.51-6858/1                      Претседател на Владата 

26 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
 Скопје                  м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3711. 

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 
претпријатија  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 
97/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 26.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖ-
БЕН  ВЕСНИК НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА“  

ЗА 2012 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената на годишната претплата на служ-
беното гласило „Службен весник на Република Маке-
донија“ за 2012 година, на ЈП Службен весник на Ре-
публика Македонија, бр. 02-6526/1 од 28.10.2011 годи-
на, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпри-
јатие, на седницата одржана на 28.10.2011 година.  

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

  
Бр.51-6859/1                      Претседател на Владата 

26 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
  Скопје                 м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3712. 

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а  од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани (,,Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на  4.12.2011 година, 
донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА  АГЕНЦИЈАТА  

ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за земјоделство. шумарство и водостопанство, 
му престанува  користењето на движните ствари, со 
следните карактеристики: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Агенцијата за хра-
на и ветеринарство. 

 
Член 3 

Министерот за земјоделство. шумарство и водосто-
панство склучува договор  со директорот на Агенција-
та за храна и ветеринарство со кој се уредуваат правата 
и обврските на движните ствари од членот 1 од оваа 
одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр.51-6996/1                      Претседател на Владата 

4 декември 2011 година       на Република Македонија, 
 Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3713. 

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ 
НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И 
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЕМВИ-КО-
МЕРЦ ДООЕЛ С.СУШЕВО-ВАСИЛЕВО НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „ЧУКАРИЦА“, ОПШТИНА  РАНКОВЦЕ 

 
1. На Друштво за производство, услуги и трговија 

на големо и мало ЕМВИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево-
Василево се доделува концесија за експлоатација на 
минерална суровина – кварц на локалитетот “Чукари-
ца“, општина Ранковце, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,010022km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместок за доделената концесија 
од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот 
за утврдување на висината на надоместоците за издава-
ње на дозволи и концесии за вршење на детални геоло-
шки истражувања и концесии за експлоатација на ми-
нерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
  Бр.51-7187/1                    Претседател на Владата 

4 декември 2011 година       на Република Македонија, 
     Скопје                м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3714. 

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ 
НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И 
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЕМВИ-КО-
МЕРЦ ДООЕЛ С.СУШЕВО-ВАСИЛЕВО НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „С.ПОДМОЛ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. На Друштво за производство, услуги и трговија 

на големо и мало ЕМВИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево-
Василево се доделува концесија за експлоатација на 
минерална суровина – кварц на локалитетот “с.Под-
мол“, општина Прилеп со површина на простор на кон-
цесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,086380 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместок за доделената концесија 
од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот 
за утврдување на висината на надоместоците за издава-
ње на дозволи и концесии за вршење на детални геоло-
шки истражувања и концесии за експлоатација на ми-
нерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр.51-7188/1                      Претседател на Владата 

4 декември 2011 година       на Република Македонија, 
    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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3715. 
Врз основа на член 39, став 5 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10 и 53/11) 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОН-
ЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ПЕСОК 
И ЧАКАЛ  НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОБРОШИНЦИ“  

ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 
 
1. Договорот за концесија за детални геолошки 

истражувања минерална суровина – песок и чакал на 
локалитетот “Доброшинци” општина Василево бр. 24-
3492/1 од 15.04.2010 година, еднострано се раскинува 
заради тоа што концесионерот не започнал со вршење 
на деталните геолошки истражувања во рок од една го-
дина, сметано од денот на добивањето на концесијата. 

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање на концесија за 
детални геолошки истражувања на минерална сурови-
на – песок и чакал на локалитетот “Доброшинци” оп-
штина Василево бр. 19-6073/1 од 07.12.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.149/09). 

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

 
Бр.51-7189/1                        Претседател на Владата 

4 декември 2011 година        на Република Македонија, 
 Скопје          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3716. 

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.08/2005 150/2007 и  35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  4.12.2011 годи-
на, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за финансии му престанува користењето на 
движните ствари – четири учебници на македонски јазик 
од реномирани странски автори од областа на економи-
јата, во вкупна количина од 3.400 примероци и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење на Министерството за образова-
ние и наука без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-
нистерот за образование и наука со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.51-7204/1                      Претседател на Владата 

4 декември 2011 година       на Република Македонија, 
 Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3717. 

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 26.11.2011 година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМ-
СКИ СТУДИИ ОД ОБЛАСТА НА ЕУ НА УНИВЕР-
ЗИТЕТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2011/2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука Владата на Република Македонија 
доделува средства во висина од 3.100.000,00 денари за 
финансирање на определен број постдипломски студии 
од областа на Европската унија на универзитетите во 
Република Македонија за 2011/2012 година за државни 
службеници, во рамките на средствата определени со 
Буџетот на Република Македонија, за Владата на Ре-
публика Македонија, раздел – 04009, потпрограма 20 – 
Секретаријат за европски прашања, расходно конто 
464 – разни трансфери. 
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Член 2 
Под постдипломски студии од областа на Европска-

та унија во смисла на оваа одлука се сметаат постдип-
ломски студии од областа на европското право, еконо-
мија, политиките на ЕУ и/или мултидисциплинарни 
студии за ЕУ/ЕИ. 

Конкурсот е отворен за државни службеници вра-
ботени во министерствата и други органи на државната 
управа, а немаат обезбедени финансиски средства за 
покривање на студиите од наведените области по друг 
основ. Кандидатите по завршувањето на студиите се 
стекнуваат со титула магистер.  

 
Член 3 

Средствата од член 1 од оваа одлука ја покриваат 
вкупната школарина за следење на постдипломските 
студии.  

 
Член 4 

Изборот на кандидати за доделување на средствата 
од член 1 на оваа одлука се врши по пат на јавен кон-
курс.  

 
Член 5 

1. Кандидатот за доделување на средствата од член 
1 на оваа одлука треба да ги исполнува следниве усло-
ви: 

- да е државјанин на Република Македонија; 
- да е државен службеник во Република Македони-

ја; 
- да поседува универзитетска диплома за завршено 

соодветно високо образование; 
- да потврди дека е запишан на прва година на пост-

дипломски студии на високообразовна институција во 
Република Македонија со соодветна програма на пост-
дипломски студии од наведените области во член 2 од 
оваа одлука; 

- одлично да го владее англискиот јазик, (познава-
њето и на други јазици од земјите членки на ЕУ се сме-
та како предност). 

2. Нема да бидат разгледувани пријавите на канди-
датите кои: 

- доставиле непотполна документација; 
- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за 

пријавување на конкурсот; 
- кои веќе завршиле едни постдипломски студии и 

бараат стипендија за втори постдипломски студии. 
 

Член 6 
Конкурсот за прибирање пријави од заинтересира-

ни кандидати за доделување на средствата од член 1 од 
оваа одлука го распишува Секретаријатот за европски 
прашања. 

Конкурсот се објавува во дневниот печат во два 
весника, од кои најмалку во по еден од весниците што 
се издаваат на македонски јазик и во весниците што се 
издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од ма-
кедонскиот, во траење од 7 дена од денот на неговото 
објавување. 

 
Член 7 

За спроведување на конкурсот и изборот на канди-
датите, Секретаријатот за европски прашања формира 
Комисија. 

Комисијата е составена од претседател, заменик 
претседател, секретар и заменик секретар од Секрета-
ријатот за европски прашања, и членови и нивни заме-
ници од Министерството за информатичко општество 
и администрација, Министерството за образование и 
наука, Министерството за финансии, Министерството 
за економија, Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Македонија, Канцеларијата на претседате-
лот на Владата на Република Македонија и Секретари-
јатот за спроведување на Рамковниот договор. 

 
За стручно организационите работи на Комисијата 

се грижи секретарот на Комисијата и неговиот заме-
ник.  

 
Член 8 

Комисијата врши избор од пристигнатите пријави 
за користење на средства од член 1 на оваа одлука, сог-
ласно принципот за обезбедување на квалитет и струч-
ност на избраните кандидати, водејќи грижа и за соод-
ветна и правична застапеност на граѓаните кои припа-
ѓаат на сите заедници во Република Македонија. Вла-
дата на Република Македонија се известува за изврше-
ниот избор на кандидатите од страна на Комисијата.  

За извршениот избор на кандидати се известуваат 
сите кандидати коишто се пријавиле на конкурсот во 
рок од осум дена од денот на извршениот избор. 

 
Член 9 

Секретаријатот за европски прашања ги презема не-
опходните активности за извршување на плаќањето на 
доделените средства на избраните кандидати на уни-
верзитетите во Република Македонија. 

Исплатите ќе се вршат во 2 (две) рати. 
- првата рата – при уписот и почетокот на првата 

година од студиите, за првиот и вториот семестар; 
- втората рата – по поднесен доказ за следена про-

грама и положени испити од првата година на студии-
те, и упис во втора година од студиите, односно испла-
та за трет и четврти семестар. 

Избраните кандидати ќе ги завршат студиите и ќе 
магистрираат во период од најмногу три години од де-
нот на уписот на студии. 

Доколку кандидатите не ги завршат студиите во 
предвидениот рок ги враќаат уплатените средства, од-
носно тие им се одбиваат од платата. 

 
Член 10 

Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија задолжен за европски прашања и ко-
ординација на странска помош, склучува договор со 
избраните кандидати, со којшто се регулираат правата 
и обврските за двете договорни страни, и се обврзуваат 
кандидатите да продолжат со работа во органите на др-
жавната управа во период од најмалку четири години 
од нивното завршување на постдипломските студии.  

 
Член 11 

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

 
Бр.51-7219/1                      Заменик на претседателот 

26 ноември 2011 година          на Владата на Република 
Скопје                                            Македонија, 
                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3718. 
Врз основа на член 29 став 23 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 
53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМ-
НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ, 
ТРГОВИЈА И ПРОИЗВОДСТВО “МЛАДОСТ 2000“ 
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.БОЈАНЧИШТЕ КАВА-
ДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГРАДИШКА ЦРКВА“  

С.ГРАДИШТЕ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 
1. На Друштво за услуги, трговија и производство 

“МЛАДОСТ 2000“ ДООЕЛ увоз-извоз с.Бојанчиште 
Кавадарци се доделува концесија за експлоатација на 
минерална суровина – подземна вода за пиење на лока-
литетот “Градишка Црква“ с.Градиште, општина Кава-
дарци, со површина на простор на концесија за експло-
атација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати ка-
ко е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,024836km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Тариф-
никот за утврдување на висината на надоместоците за 
издавање на дозволи и концесии за вршење на детални 
геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 
минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
 
Бр.51-7254/1                     Претседател на Владата 

4 декември 2011 година       на Република Македонија, 
   Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3719. 

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија” 
бр.16/2011 и 136/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА OВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА 
НА ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТ–КОМБИНИРАНА ПОСТ-
РОЈКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Друштвото за производство и тр-

говија со електрична и топлинска енергија ЕКО ЕНЕР-
ГЕТИКА ДОО Скопје со седиште на Беласица бр2 
Скопје, со матичен бр. 6463819 и даночен бр. 
4043009500680 му се дава овластување за изградба на 
енергетски објект комбинирана постројка за произ-
водство на електрична и топлинска енергија.  

 
Член 2 

Енергетскиот објект комбинирана постројка за про-
изводство на електрична и  топлинска енергија  (во на-
тамошниот текст: енергетски објект) ќе биде наменет 
за производство на електрична и топлинска енергија  
со инсталирана моќност 6 MW за електрична енергија, 
18,4 MW за топлинска енергија за греење и 17,75 MW 
за енергија за ладење. Очекуваното годишно произ-
водство на електрична енергија е 30 GWh. 

Енергетскиот објектот ќе се гради на КП бр.1232/14 
и КП бр. 1232/15 запишано во Имотен лист бр. 9465 
КО  Гази Баба за кој Секторот  за урбанизам, комунал-
ни работи и сообраќај на општина Гази Баба со допис 
бр.28-3/929-2 од 30.05.2011 година има издадено извод 
од план бр. 592/2011 ДУП Дел од источна индустриска 
зона Блок Скопски Саем, планиран развој 2006-2011 
Одлука бр. 07-2376/4 од 21.06.2011 година.   

  
Член 3 

По престанување со работа, енергетскиот објект 
треба да се конзервира или да се ревитализира за да се 
продолжи оперативниот животен век на енергетскиот 
објект. Доколку не е можно да се реализира ниту една-
та од двете можни решенија, енергетскиот објект соод-
ветно ќе се пренамени.  

 
Член 4 

При работењето енергетскиот објект треба да ја 
употребува јавната инфраструктура на следниот начин: 

1. Поврзување со електродистрибутивна мрежа на 
ЕВН МАКЕДОНИЈА преку трафостаница ТС 110/10 
(20)  kV Гази Баба.  

2. Поврзување на гасоводниот систем на Република 
Македонија со место на приклучување крајна точка на 
цевководот, излезна фланша од Мерно регулациона 
станица (МРС Скопски Саем) од ГГМ Скопје. 

3. Произведената топлинска енергија и енергијата 
за ладење ќе се користи за сопствени потреби. 
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4. Снабдување со вода за технички потреби за енер-
гетскиот објект ќе биде од постојната градска водовод-
на мрежа .  

 
Член 5 

Енергетскиот објект при работењето треба да ги ис-
полнува сите пропишани услови за заштита на живот-
ната средина согласно прописите од областа на живот-
ната средина и  Елборатот за оценка на влијанието врз 
животната средина, како и сите останати барања.  

 
Член 6 

Врз основа на Идејниот проект и  економска анали-
за се очекува енергетскиот објект  да работи со висок 
степен на флексибилност во различните работни режи-
ми. 

При  работата  се очекува  енергетскиот објект да 
има степен на искористеност на примарното гориво до 
84,4% во периодот кога ќе произведува и електрична и 
топлинска енергија. 

 
Член 7 

Овластувањето за изградба на енергетски објект е 
за период од три години од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука.  

 
Член 8 

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

 
Бр.51-7316/1                       Претседател на Владата 

4 декември 2011 година        на Република Македонија, 
 Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3720. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње 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 4.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВ-
НАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УП-
РАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН 

ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН 
  

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник-Секрета-

ријатот за европски прашања му престанува користе-
њето на дел од недвижната ствар-сопственост на Ре-
публика Македонија, лоциран на бул.„ЈНА“ бр.9, Скоп-
је, КП бр.9566, КО Центар 1, запишана во Имотен лист 
бр.1729, кој се состои од две канцеларии-првата и вто-
рата просторија на десната страна од влезот, со вкупна 
површина од 32 м2 (2x16м2). 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на времено користење на Државната комисија за одлу-
чување во управна постапка и постапка од работен од-
нос во втор степен без надомест, за период од 4 месе-
ци, заклучно со март 2011 година. 

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Секретаријатот за 
европски прашања и Државната комисија за одлучува-
ње во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен, во рок од 2 дена од денот на влегување 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.51-7649/1                      Претседател на Владата 

4 декември 2011 година       на Република Македонија, 
 Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3721. 

Врз основа на членовите 17 и 18 став 1 од Законот 
за управување со кризи („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 29/2005 и 36/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 88/2008, 115/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.11.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА 
ЗА ПРОЦЕНА 

 
1. За членови на Групата за процена се именуваат: 
- Љупчо Тодоровски, директор на Бирото за јавна 

безбедност, орган во состав на Министерството за вна-
трешни работи; 

- Сашо Мијалков, директор на Управата за безбед-
ност и контраразузнавање, орган во состав на Мини-
стерството за внатрешни работи; 

- Александар Боцинов, директор на Агенцијата за 
разузнавање; 

- Зулфи Адили, директор на Центарот за управува-
ње со кризи; 

- Мутаир Максут, заменик на директорот на Цента-
рот за управување со кризи; 

- Шабан Салиу, директор на Дирекцијата за зашти-
та и спасување; 

- Екрем Зендели, заменик на директорот за заштита 
и спасување; 

- генерал мајор Насер Сејдини, заменик на начални-
кот на Генералштабот на Армијата на Република Маке-
донија и 

- Фердинанд Оџаков, раководител на воената служ-
ба за безбедност и разузнавање во Министерството за 
одбрана . 

2. За раководител на Групата за процена се опреде-
лува Зулфи Адили, директор на Центарот за управува-
ње со кризи. 

3. Со донесувањето на ова решение престанува да 
важи Решението бр.15-2714/2 од 1 јуни 2010 година. 

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

 
Бр.51-6855/1                      Претседател на Владата 

26 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
 Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 
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3722. 
Врз основа на членовите 17 и 18 став 1 од Законот 

за управување со кризи („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 29/2005 и 36/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 88/2008, 115/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.11.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИ-
ОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВА-
ЊЕ  ВО СИСТЕМОТ  ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

 
1. За членови на Управувачкиот комитет за коорди-

нација и управување во системот за управување со кри-
зи се именуваат: 

- Гордана Јанкуловска, министер за внатрешни ра-
боти; 

- Никола Тодоров, министер за здравство; 
- Миле Јанакиески, министер за транспорт и врски; 
- Фатмир Бесими, министер за одбрана; 
- Никола Поповски, министер за надворешни рабо-

ти; 
- Зулфи Адили, директор на Центарот за управува-

ње со кризи и раководител на Групата за процена. 
2. За раководител на Управувачкиот комитет за ко-

ординација и управување во системот за управување со 
кризи се определува Гордана Јанкулоска, министер за 
внатрешни работи. 

3. Со донесувањето на ова решение престанува да 
важи Решението бр.15-2714/1 од 1 јуни 2010 година. 

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

 
Бр.51-6855/2                      Претседател на Владата 

26 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
 Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3723. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
161/10), член 9 став 1 од Законот за органско земјодел-
ско производство („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 146/09 и 53/11), член 51 од Законот за ту-
тун и тутунски производи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.24/06, 88/08 и 36/10), член 53 од 
Законот за сточарството („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 7/08 и 116/10), член 12 од Закон за 
виното („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 50/10 и 53/11), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за 
земјоделство и рурален развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 49/10 и 53/11), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.11.2011 година, донесе 

 
ПРOГРАМА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНА-
НСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

ЗА 2011 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2011 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.13/11, 19/11, 44/11, 71/11, 92/11 и 
125/11) во делот I во табелата во мерката 1 во колоната 
„Вкупен износ на мерката во денари“ износот „2 534 
750 000,00“ се заменува со износот „3 034 750 000,00“. 

Во мерката 2 во колоната „Вкупен износ на мерката 
во денари“ износот „1 482 750 000,00“ се заменува со 
износот „974 750 000,00“. 

Во мерката 11 во колоната „Вкупен износ на мерка-
та во денари“ износот „9 000 000,00“ се заменува со из-
носот  „17 000 000,00“. 

 
II 

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

 
Бр. 51-7398/1                     Претседател на Владата 

26 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3724. 

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.49/2010 и 53/2011) и член 33 од 
Законот за извршување на Буџетот на Република Маке-
донија за 2011 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр.161/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на  26.11.2011 година, 
донесе 

 
ПРОГРАМА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ 

РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА 
 

I 
(1) Во Програмата за финансиска поддршкана ру-

ралниот развој за 2011 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 23/2011, 72/2011 и 141/2011) 
во дел  I став  (3)  табелата се менува и гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Делот X се менува и гласи: 
„ (1) Средствата од точка 1. „Помош за обезбедува-

ње на техничка поддршка во земјоделството“ од табе-
лата од дел I став (3) на оваа програма во износ од 
40.000.000,00 денари ќе се доделат во согласност со 
член 101 од Законот за земјоделство и руралниот раз-
вој. 

(2) Средствата од потточка 1.1. „Помош за марке-
тинг на земјоделски производи“ од табелата од дел I 
став (3) на оваа програма ќе се доделат во висина на 
направени трошоци за амбалажа (предна и задна етике-
та, стаклени флаши, ПВЦ капсула и тапа од плута) на 
флаширано и извезено вино со потекло од Република 
Македонија во висина од 20% од вкупната вредност на 
прифатливи трошоци за маркетинг и амбалажа, но не 
повеќе од 6 денари по флаша извезено вино. 

(3) Корисници на средства од став (2) на овој дел се 
производители на вино регистрирани во Регистарот на 
производители на вино при Министерството. “ 
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III 
Во делот XI по ставот (3) се додаваат три нови ста-

вови (4),  (5) и (6) кои гласат: 
„(4) Спроведувањето на помошта од потточка 2.4. 

Набавка на основни средства – наменски возила за те-
ренско промовирање на мерките од програмите за фи-
нансиска поддршка во земјоделството и руралниот раз-
вој од табелата од дел I став (3) на оваа програма, е по 
пат на јавен оглас кој го објавува Министерството. 

(5) Спроведувањето на помошта од потточка 2.5. 
Воспоставување на систем за следење и анализирање 
на состојбите со автохтоните раси на добиток (и созда-
вање генетски ресурси) од табелата од дел I став (3) на 
оваа програма, ќе се доделат во согласност со член 78 
од Законот за земјоделство и руралниот развој. 

(6) Корисник на средствата од потточка 2.4. и 2.5. 
од табелата од дел I став (3) на оваа програма во износ 
од 20.000.000,00 денари е Министерството.“ 

 
IV 

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

 
Бр.51-7399/1                       Претседател на Владата 

26 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
  Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3725. 

Врз основа на член 11 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 6 и 
член 61 став (1) од Законот за возила (,,Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.140/08 и 53/11), ми-
нистерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО 

 
Член 1 

Во Правилникот за единечно одобрување на возило 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
16/10, 62/10, 105/10, 13/11 и  39/11),  се додава нов 
Прилог XXI кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

„Во период од влегување во сила на овој правилник 
до 30 април 2012 година, постапката за единечно одо-
брување за половни возила од категоријата М2 и М3 ќе 
се врши согласно техничките барања дадени во Прилог 
ХХI  на овој правилник, во кој се содржани техничките 
спецификации и еквивалентните со нив правилници на 
ЕСЕ за возила“. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во ,,Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
Бр.25- 7214/8 

26 ноември 2011 година             Министер, 
  Скопје                          Ваљон Сараќини, с.р. 
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3726. 
Врз основа на член 28-а став 2 од  Законот за акредитација (“Службен весник на Република Македонија“ 

бр.120/09 и 53/11), министерот за економија  донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА  АКРЕДИТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение за издава-

ње на  сертификат за акредитација, во роковите утврдени во член 27 став 1 и  во член 28 од  Законот за акредитација. 
 

Член 2 
Известувањето  од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: ,,Известување за недонесување на 

решение за издавање на сертификат за акредитација“, во А4 формат на бела хартија, кој е даден во Прилог и е 
составен дел на овој правилник. 

Образецот на известувањето од став 1 на овој правилник содржи: назив на органот до кој се поднесува из-
вестување,  во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физич-
кото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 
подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето,  датум и место за потпис 
на подносителот на известувањето.  

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 
Бр.25-8693/3 

30 ноември 2011 година                                Министер, 
          Скопје                                                 Ваљон Сараќини, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3727. 

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствена-
та заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 
5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11), министерот за 
здравство донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА НА ЛЕКУВАЊЕТО  

СО ДИЈАЛИЗА 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на вршење 

на здравствената дејност која се однесува на лекување-
то со дијализа. 

 
Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која 
се однесува на Лекувањето со дијализа е даден во При-
лог 1, кој е составен дел на ова упатство. 

 
Член 3 

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, 
докторот може да отстапи од одредбите на ова упат-
ство во секоја фаза од третманот на пациентот, со соод-
ветно образложение за потребата за отстапување и со 
проценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на 
овој член од страна на докторот соодветно се докумен-
тира во медицинското досие на пациентот. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува пет години од денот на 
неговото влегување во сила. 

 
     Бр. 10-11598/2 
1 декември 2011 година                        Министер, 
          Скопје                                  Никола Тодоров, с.р.  

 
Прилог 1. ЛЕКУВАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА 
 
ДИЈАЛИЗНО ПЛАНИРАЊЕ - ДИЈАЛИЗНА ДОЗА 
 
- Стандардна хемодијализна доза треба да биде ми-

нимум 3 пати неделна со минимум времетраење на по-
единечната сеанса од 4 часа. Недозволено е намалува-
ње на дијализната доза поради недостаток на дијализни 
места. 

- Два пати неделна ХД смее да индицира само супс-
пецијалист нефролог, кај пациенти со клинички значај-
на ГФР над 10 мл/мин/1.73m2. Клинички значајна е 
онаа резидуална бурежна функција која ја надополнува 
дијализната доза и обезбедува отсаство на хипертензи-
ја, хиперфосфатемија, кардиоваскуларна и хемодинам-
ска нестабилност и потхранетост. Кај овие пациенти 
потребно е внимателно мониторирање на резидуалната 
бубрежна функција секој месец, исто така, од супспе-
цијалист нефролог. 

- Кај пациенти со хемодинамска и кардиоваскулар-
на нестабилност, хипертензија, хиперфосфатемија или 
потхранетост, времетраењето и фреквентноста на пое-
динечната хемодијализна сеанса може да се менува по 
прескрипција на супспецијалист нефролог, или лекар-
ски тим обучен според овие стандарди. 

 
Ефикасност на хемодијализното лекување 
Анурични пациенти со три пати неделна ХД треба 

да покажат минимум процент на редукција на уреата 
(Urea reductuion ratio), URR>65 % или spKt/V>1.2, до-
дека прескриптивната доза треба да биде за spKt/V~1.3 
кое кореспондира со URR од 70 %. Овие вредности за 
URR и spKt/V покажуваат адекватност на дијализата 
доколку се стабилни во однос на функцијата- време. 

Кај пациенти со висок коморбидитет, потхранетост 
и кај женскиот пол, треба да се тежнее кон зголемува-
ње на spKt/V до 1.4. 

Три месеци по започнувањето на дијализното леку-
вање над 85% од дијализните пациенти треба да ја по-
стигнат минимум пропишаната дијализна доза. 

Ако дијализата се изведува два пати неделно, Kt/V 
за одделни дијализни сеанси треба да биде >1.8. 

 
Мониторирање на третманот 
Во дијализните центри, добиената хемодијализна 

доза (URR и Kt/V) треба да биде контролирана еднаш 
месечно. Битно е крвниот примерок да биде земен со 
стандардна метода (slow flow/stop pump technique), би-
дејќи квантифицирањето на ефикасноста на ХД зависи 
од крвните примероци на уреа земени пред и особено 
по хемодијализата. 

И покрај референтните методи за следење на аде-
кватноста на дијализното лекување како spKt/V и URR 
потребен е индивидуалистички пристап кон секој па-
циент според коморбидитетите. Доколку за spKt/V и 
URR се постигнати целните вредности, а пациентот се-
пак има хемодинамска и кардиоваскуларна нестабил-
ност, хипертензија, хиперфосфатемија или потхране-
тост, прескрипцијата на дијализната доза може да се 
менува. 

Ако пациентот не успева да ја добие адекватната 
ХД доза, или постои сигнификантна разлика меѓу про-
пишаната и добиената доза, потребна е евалуација од 
страна на супспецијалист нефролог или испитување на 
Клиниката за нефрологија. 

 
Дијализни мембрани 
Треба да се користат дијализни мембрани со соод-

ветни перформанси во однос на биокомпатибилност, 
клиренси и ултрафилтрација. Тие треба да се стерили-
зирани со водена пареа или зрачење. 

За пациентите со потврдена дијализна амилоидоза, 
се преферира употребата на биокомпатибилни high 
flux/large pore дијализери. 

Доколку не е прецизирано во упатството за употре-
ба, дијализерите треба да се пре-плакнуваат со 2 литри 
раствор.  

 
ДИЈАЛИЗНИ РАСТВОРИ 
Потребно е да се обезбедат сите видови на дијализ-

ни раствори одн. суви супстанци за индивидуализација 
на дијализата (во однос на калциум, глукоза, пуфер).  
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КРВЕН ПРИСТАП  
Трајни и времени васкуларни пристапи за хемодија-

лиза обезбедуваат клиника за нефрологија и специјали-
зирана нефролошка институција. Времени васкуларни 
пристапи може да се обезбедуваат и во болнички цен-
три. 

Васкуларните пристапи ги работат посебно обучени 
лекари-нефролози или хирурзи (васкуларни и остана-
ти). Центрите кои ги изведуваат васкуларните приста-
пи треба да бидат оспособени, со кадар и со апаратура, 
да ги решаваат и сите видови компликации на васку-
ларните пристапи. 

Неопходен е еден тим за васкуларни пристапи на 
најмалку 80 и најмногу 100 дијализни болни. Еден тим 
за васкуларни пристапи се состои од оператор, аси-
стент и медицинска сестра-инструментарка.  

Просторот за обезбедување васкуларни пристапи 
треба да ги задоволува минималните хируршки стан-
дарди за тој вид на интервенции. 

Основни начела: 
- Потребно е навремено планирање и креирање на 

васкуларниот пристап во преддијализната фаза. 
- Идентификација и протекција на местата планира-

ни за васкуларен пристап и едукација на пациентот и 
персоналот во однос на тоа, 

- Постојано следење и навремено откривање на аб-
нормалности на пристапот, 

- Имплементација на процедури за подобрување на 
долговечност на пристапот. 

Најголем број болни кои треба да започнат со хро-
нична хемодијализа треба да имаат формирано траен 
васкуларен пристап. 

Најмалку 80% од болните на хронична хемодијали-
за треба да се дијализираат на нативна артерио-венска 
фистула. 

Планирањето за формирање артерио-венска фисту-
ла се врши по следните критериуми: калкулиран кли-
ренс на креатинин < 25 ml/min за дијабетични болни и 
< 20 ml/min за останатите болни со хронична бубрежна 
слабост. Оптимално, аретерио-венската фистула треба 
да се направи 3-6 месеци пред очекуваното започнува-
ње на лекување со хронична хемодијализа. 

Сите дијализни центри се должни да собираат и да-
ваат податоци за проблемите и компликациите на ва-
скуларните пристапи (инфекции на централно венски 
катетери, инсуфициентност на артерио-венската фисту-
ла или васкуларен графт и т.н.) до одделот кој обезбе-
дува васкуларни пристапи. 

- При сомнение за инфекција на васкуларниот при-
стап, минимум стандард за хемодијализен центар е зе-
мање на хемокултура. Ако не може да се исполни тој 
стандард, болните треба итно да се упатат до медицин-
скиот центар или до клиничкиот центар кој го задово-
лува тој стандард. 

- Секои три месеци се врши испитување на присус-
тво на рециркулација на васкуларниот пристап при што 
се користи метод со две игли. 

- Проценка на венскиот пристисок по протокол се 
врши еднаш месечно, а проценка на васкуларниот при-
стап по протокол се врши еднаш на шест месеци. 

Секој дијализен центар е должен да ги прифати и 
дијализира болните со секаков вид на васкуларен при-
стап. Најмалку еднаш годишно на Клиниката за нефро-
логија ќе се врши перманентна едукација на лекарите и 
сестрите за работа и одржување на сите видови на ва-
скуларни пристапи и за решавање на проблемите и 
компликациите од доменот на сите видови пристапи за 
дијализа.  

 
СОГЛАСНОСТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ СО ХЕМОДИЈА-

ЛИЗА, ЗАПИРАЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕТО И ОТКАЖУ-
ВАЊЕ ОД ДИЈАЛИЗНО ЛЕКУВАЊЕ  

Не постојат медицински контраиндикации за леку-
вање со дијализа на болни со бубрежна слабост. 

Согласноста за започнување на лекување со дијали-
за, како и видот на конкретната дијализна метода, се 
добива од пациентот откога детално ќе му се разјаснат 
ризиците и користа од лекувањето од страна на меди-
цинскиот тим. 

Дијализата се врши после добивање на писмена 
согласност од страна на болниот. 

Неприфаќањето на лекувањето со дијализа од паци-
ентот, се документира со неговиот потпис и потписот 
на лекарот што го спроведува лекувањето или со пот-
пис на лекарот и сведокот, доколку пациентот не е во 
состојба да го потпише неприфаќањето на дијализата. 

Ако пациентот се предомисли и ја прифати дијали-
зата, лекувањето со дијализа може да започне после до-
бивање писмена согласност од страна на болниот. 

Согласноста за запирање на лекувањето со дијализа 
се добива од пациентот после детално разјаснување од 
медицинската екипа за последиците од тоа решение. 
Согласноста на пациентот за запирање на лекувањето 
со дијализа се дава во писмена форма. 

За пациенти кои не се во можност да донесат одлу-
ка, писмената согласност за спроведување, не прифаќа-
ње или запирање на лекувањето со дијализа се дава од 
нивните законски застапници. 

Неприфаќањето на лекувањето со дијализа, како и 
согласноста да му се запре дијализното лекување, не 
претставуваат основа да не се применува конзерватив-
но лекување. 

Дополнителен правен акт (етичко-деонтолошко од-
деление при Етичкиот комитет на Лекарската комора) 

Должноста на медицинската екипа во однос на ин-
формирањето на болниот вклучува информација за:  

- Неговата клиничка состојба;  
- Спецификите на претстоечкото лекување;  
- Ризикот и користа од неопходните дијагностички 

и тераписки процедури и манипулации. 
 
ПЕДИЈАТРИСКА ХЕМОДИЈАЛИЗА 
Хемодијализаното лекување на деца се врши на 

Клиника за нефрологија и во специјализирана нефро-
лошка организација од педијатар со соодветна специ-
јалност односно супспецијализација и од интернист-не-
фролог. 

 
ПЕРИТОНЕАЛНА ДИЈАЛИЗА (ПД) 
 
Тестирање на транспортните карактеристики на 

перитонеалната мембрана и адекватноста на ПД 



7 декември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 169 - Стр. 21 

Перитонеалниот тест на еквилибрација (ПЕТ) се из-
ведува после 8 недели од започнувањето со перитоне-
ална дијализа, а потоа на секои 4 до 12 месеци.  

Вкупниот неделен креатинин клиренс (дијализа 
плус остаточна бубрежна функција) треба да е со след-
ните минимални вредности:  

- креатинин клиренс од 60 литри/неделно/1,73м2 
и/или  

- Kt/V за уреа/неделно треба да е најмалку 2.0.  
Кај пациентите со бавен транспорт на нискомоле-

кулските супстанции низ перитонеалната мембрана, 
вкупниот неделен креатинин клиренс може да биде нај-
малку 50 литри/неделно/1,73м2 и/или Kt/V за 
уреа/неделно со вредност 1.7.  

Ризик од инфективни компликации 
Перитонитот преставува инфективна компликација 

на перитонеалната дијализа. Честотата на инфективни-
те компликации при ПД не треба да ги надминува 
следните показатели: 

a) Честота на перитонит - 1 епизода на 18 или пове-
ќе пациентови/месеци 

b) Честота на стерилни култури од перитонеален 
дијализат кај болни со клиничка слика за перитонит - 
под 15% 

c) Честота на излекување при прва епизода на пери-
тонит - над 80% (без отстранување на перитонеалниот 
катетер). 

 
Перитонеална дијализа кај деца  
 
Деца кои се лекуваат со ПД треба да се следат во 

центар за дијализа специјализиран за лекување на деца. 
Показателите за ефективноста на лечењето, односно за 
адекватноста на ПД кои се поставени за возрасни, се 
сметаат за минимум потребни при лекувањето на деца 
со ПД. 

 
Индикации за префрлање на пациент од перито-

неална дијализа на хемодијализа 
 
Одлуката за префрлање на пациент од перитонеал-

на дијализа на хемодијализа се темели на клиничката 
процена на лекарот или желбата на пациентот. NKF-
KDOQI групата за васкуларни пристапи советуваат 
обезбедување на артерио-венска фистула пред префр-
лање на пациентот од перитонеална дијализа на хемо-
дијализа. 

Индикации: 
- непостигнување на адекватен неделен креатинин 

клиренс и/или Kt/V за уреа/неделно, при непостоење на 
медицински, технички и социјални контраиндикации 
за започнување со хемодијализа  

- неадекватна детоксикација или ултрафилтрација 
- чест развој на инфективни компликации (перито-

нит) 
- развој на технички/механички компликации со 

катетерот за перитонеална дијализа 
- тешка малнутриција како резултат на губењето на 

протеини низ перитонеалната мембрана 
- тешка хипертриглицеридинемија. 

БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ И ДРУГИ ИСПИТУ-
ВАЊА  

1. Регуларни месечни испитувања: 
- Уреа, креатинин 
- Електролити 
- Гликемија 
- Крвна слика со тромбоцити и еозинофили 
- Серумско железо 
- ТИБЦ 
- Алкална фосфатаза 
- Трансаминази 
- sp Kt/V и URR 
- Ц реактивен протеин (CRP) 
- Процена на венскиот притисок 
- Процена на сувата тежина според клинички и па-

раклинички методи 
2. Регуларни тримесечни испитувања: 
- Протеинограм 
- Липиден статус 
- Феритин во крв 
- Мочна киселина 
- Протеинска катаболна стапка 
- Резидуална функција на природниот бубрег (до-

колку таква постои) 
- Рециркулација на васкуларниот пристап 
3. Регуларни шестмесечни испитувања: 
- електрокардиографија 
- Паратхормон 
- Перитонеален тест на еквилибрација кај перитоне-

ална дијализа 
- Маркери за вирусни хепатити Б и Ц и HIV 
- Антропометриски мерења (БМИ) 
- Проценка на васкуларниот пристап 
4. Годишни испитувања 
-  Ртг. бели дробови и срце 
- Мерење на телесна висина 
5. Други иследувања се вршат според 

индикација 
Предвидените биохемиски анализи и другите ис-

питувања не влегуваат во дефинираната цена за 
една хемодијализа. 

Медицински истражувања и тестирања на лекови, 
медицински помагала и друго се врши со строго почи-
тување на етички начела и принципи и со потпишана 
согласност од пациентите.  

 
КЛИНИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТОРИ-

СКИТЕ И ДРУГИ ПАРАМЕТРИ  
Вредностите на албуминот, фосфатите, калциумот 

и калиумот се однесуваат на примероци крв земени 
пред дијализа 

- Албумин: серумскиот албумин треба да биде во 
нормалните граници 

- Бикарбонати: серумскиот бикарбонат треба да би-
де меѓу 20 и 26 ммол/Л кај болни на хемодијализа и 
меѓу 25 и 29 ммол/Л кај болни ЦАПД 

- Паратхормон (ПТХ): ПТХ треба да се оддржува во 
вредности од 150 - 300 pg/ml) 

- Фосфати: серумските фосфати треба да се од 1.13 
до 1.78 ммол/Л 

- Калциум: серумскиот калциум треба да биде по-
меѓу 2.1 и 2.6 ммол/Л 
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- Калиум: серумскиот калиум треба да биде помеѓу 
3.5 и 6.5 ммол/Л при болни на хемодијализа. При бол-
ни на перитонеална дијализа-меѓу 3.5 и 5.5 ммол/Л 

- PCR да изнесува над 1.0 г/кгТТ/ден 
Откривање нозокомијални инфекции, следење и 

вакцинација 
- Сите пациенти пред започнување со хемодијализа 

или трансфер од друг дијализен центар, мора да се те-
стираат за ХБВ антигенот (ХБсАг), антитела за хепатит 
Б, Ц и ХИВ  

- Регуларни рутински тестови за следење на ХБсАг 
анти ХЦВ антитела и трансаминази се прават на 6 ме-
сеци.  

- Пациенти по завршена вакцинација се следат на 
годишно за Анти ХБс и при АнтиХБс�10U/L се бусте-
рираат 

2. Пациент за кој нема резултати од серолошки ана-
лизи, треба да се дијализира на посебна дијализна ма-
шина односно со соодветна дезинфекција по дијализа-
та (топлотна и хемиска). 

3. Носители на ХБСАг, Анти-ХЦВ или Анти-ХИВ: 
- Изолација со посебни машини и сали при висока 

преваленца на позитивни болни во дијализната едини-
ца 

- Во преодниот период до обезбедување на изола-
ција на позитивните пациенти, тие мора да се сместат 
на машини околу кои постои помала работна фреквент-
ност те. настрана во салата 

- Персоналот кој опслужува позитивни болни треба 
да има солиден имунитет против ХБВ. 

4. Пациентите мора да се обучат за базичнате мерки 
за контрола на инфекциите вклучувајки постојана упо-
треба на ракавици при хемостаза на канулираните ме-
ста и миење на рацете по третманот. 

1. Високо ризични пациенти (по отсаство или 
престој во друг центар) 

Пред патувањето пациентите треба да се тестираат 
за Хепатит Б антиген (ХБсАг), Хепатит Ц антитела (ан-
тиХЦВ) и ХИВ антитела 

По враќањето пациентот треба да биде: 
- обсервиран за инфекции од 1-3 месеци  
- треба да биде тестиран за ХБсАг, ХЦВ антитела и 

ХЦВ-РНА , и да се дијализира на изолирана машина 
или постоечката со двојна дезинфекција (топлотна и 
хемиска) 

Процена на можна експозиција на вирус во случај 
ако: 

- Пациентот се дијализирал во центар каде постоела 
претходна расејка на крвно пренослив вирус 

- Пациентот се дијализирал во центар каде не се де-
финирани мерки за контрола на ширење на инфекции 

- Пациентот учествувал во високо-ризични дејстви-
ја, како и.во употреба на дрога и слично во тек на 
отсуството. 

Доколку постои сомнеж за ХИВ, пациентот треба 
да се тестира веднаш по враќањето, како и во следните 
4 недели. 

Имплементирајќи ги овие упатства, минимум пери-
одот на обсервација ќе зависи од тоа колку рано HCV 
RNA резултатите ќе бидат достапни (околу 2 недели). 

Максимум времето на изолација ќе биде 3 месеци, каде 
ризикот од експозиција – особено кај пациент без ХБВ 
имунитет, се смета за висок.  

На инфицираните болни не може да им се прекине 
лекувањето со дијализа. 

Скрининг на назално носителство Staphylococcus 
aureus или МРСА се врши кај сите пациенти, еднаш го-
дишно. Исклучок се пациентите кои имаат централен 
венски катетер како васлуларен пристап за хемодијали-
за, кај кои контролата за назално носителство, по по-
треба, се прави и почесто. 

При пациентите кои се лекуваат со времен крвен 
пристап, на секоја ХД се врши редовна преврска и де-
зинфекција на централниот венски катетер  

На сите хемодијализни пациенти кои се назални но-
сители на Staphylococcus aureus се спроведува терапија 
со интраназално давање на 2% маст мупироцин во те-
кот на 5 дена. 

На пациентите што се на перитонеалана дијализа 
кои се назални носители на Staphylococcus aureus се 
спроведуваат 5-дневни кури со 2% маст мупироцин ин-
траназално на секои 4 седмици. 

 
КАРДИОВАСКУЛАРНИ РИЗИК ФАКТОРИ 
Пациентите кои започнуваат дијализа треба бидат 

евалуирани за традиционалните и нетрадиционалните 
ризик фактори.  

Ехокардиографија треба да се направи иницијално, 
по постигнувањето на сувата тежина и потоа на секои 
три години. При актуелни промени во клиничката со-
стојба или планирана трансплантација и почесто. 

Кај пациентите кои се лекуваат со хронична дијали-
за подолго од 3 месеци, треба да биде регулиран крвни-
от притисок. Се препорачува одржување на вредности-
те на пред дијализниот крвен притисок под < 140/90 
ммХг.  

Кардијалната слабост кај пациенти на дијализа се 
лекува со инхибитори на АКЕ, и евентуално со соод-
ветни бета блокатори во мали дози, ако нема контраин-
дикации за таквото лекување. 

Пациентите треба да се евалуираат за дислипидеми-
ја и третираат. По исклучување на секундарни форми 
на дислипидемија пациентите се советуваат за промена 
на животните навики и контрола на обезноста. Kaj па-
циентите со дислипидемија која не одговара на овие 
мерки се воведува антилипемична терапија со цел да се 
намали КВС коморбидитет и особено тромози на фи-
стули. 

Пациентите со Интрадијализна хипотонија (ИДХ) 
треба да се евалуираат за волуменскиот и кардијалниот 
статус. Превенцијата се спроведува со промена на на-
виките на пациентот кон внес на сол, вода и лекови ка-
ко и оптимализација на дијализниот третман. 

 
АНЕМИЈА ВО СОСТАВ НА ХРОНИЧНА БУБ-

РЕЖНА СЛАБОСТ 
Анемијата кај болните на дијализа се лекува со ери-

тропоетин или со еритропоеза стимулирачки агенси 
(ЕСА) со цел да се постигнат следните стандарди: 

- Целен хемоглобин 105 г/л - 125 г/Л 
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- Еритропоетин е индициран за секој болен со Hb 
под 110 g/l земајќи ги во обзир состојбите и коморби-
дитетите кои можат да ја намалат или поништат него-
вата ефикасност 

- Дозите на еритропоетин задолжително се ревиди-
раат при Hb над 120 g/l со цел да се запре тенденцијата 
на пораст на Хб-от. 

- Зaдолжителен е адекватен железен статус (% на 
сатурација на трансферинот >20%, или серум феритин 
над 100 mikrogr/L) 

- Лекувањето на анемијата треба да се спроведува 
според последните NICE – упатства, како и Европските 
препораки од ЕРБП групата за ревизија на упатства  

- Администрацијата треба да биде интравенска или 
супкутана 

- Пациентите кои се резистентни на терапијата со 
епоетин се упатуваат на Клиниката за нефрологија  

 
МЕТАБОЛИЗАМ НА КОСКА ВО СКЛОП НА 

ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА БОЛЕСТ 
Метаболизмот на коската потребно е да се следи и 

лекува со цел да се постигне контрола на вредности на: 
- Паратхормон (150 - 300 pg/ml) 
- Фосфати: ( 1.13 до 1.78 mmol/L) 
- Калциум (тотален): ( 2.1 и 2.6 mmol/L) 
Потребно е да се тежнее достигнување на нормал-

ните (референтни) вредности на калциумот и фосфо-
рот. Поради користење на различни ПТХ имуноесеи 
препорачано е оддржување на ПТХ 2-9 пати над рефе-
рентните вредности. 

Почеста контрола на овие параметри е потребна кај 
пациентите кои примаат конкомитантни лекови за аб-
нормалности на истите или пред трансплантација. 
Одредувањето на ПТХ може да се проретчи кај паци-
енти со постојано оддржани вредности околу долната 
реф.граница. 

При покачување на вредноста на фосфорот ≥1.78 
ммол/Л на пациентот му се советува нископротеинска 
диета и подолга дијализа. Доколку вредноста на фо-
сфорот и покрај диетата е висок, се воведуваат фосфо-
врзувачи и тоа како прв избор калциумски, а потоа и 
некалциумски или комбинација. Доколку калциумот во 
крвта надминува 2.54 ммол/Л и/или ПТХ>150 pg/ml кај 
пациентот не се препорачува лекување со калциумски 
туку со некалциумски врзувач на фосфор. Кај пациенти 
со артериски и други калцификати или мекоткивни 
калцификати треба да се употребуваат некалциумски 
врзувачи на фосфор. 

Пациентите со висок калциум во крвта и покрај 
примена на некалциумски врзувач и намалена доза на 
витамин Д, треба да се дијализираат со дијализат со 
вредност на калциум 1.25ммол/л. Витаминот Д3 треба 
да се применува кај пациенти со ПТХ над нормалната 
граница со внимание кон калциум и фосфор вредности-
те. 

Коскената болест е потребно е да се дефинира и ле-
кува според видот и тоа: 

- Болест со висок или мешан тип на коскена болест 
- Остеомалација 

- Адинамична коскена болест 
Пациентите со хиперпаратироидизам се лекуваат со 

паратиреоидектомија (субтотална) при ПТХ≥800 pg/ml 
и отсуство на одговор на целокупната терапија.  

 
ЛЕКУВАЊЕ НА ХРОНИЧНАТА БУБРЕЖНА 

СЛАБОСТ ВО ПРЕД ДИЈАЛИЗНА ФАЗА  
Откривањето на болни со хронична бубрежна бо-

лест (ХББ) се врши со стандардизирани методи во при-
марната, секундарната и терциерната здравствена за-
штита, со максимална координираност помеѓу трите 
нивоа како и на државно ниво.  

Раното откривање на ХББ значи скрининг во ризич-
ните групи за развивање на ХББ. Потребно е мерење на 
серумскиот креатинин, откривање и следење на проте-
инурија и други бубрежни абнормалност при присас-
тво на: 

- хипертензија и/или дијабетес мелитус 
- верифициран кардиоваскуларен коморбидитет 
- анемија 
- фамилијарна анамнеза за постоење на бубрежна 

болест или лекување со дијализа 
- системско заболување кое нај;есто претходи на 

ХББ 
Треба да се предвиди упатување кај нефролог кога 

ГФР е <60 мл/мин, а задолжително е кога ГФР е < 30 
мл/мин. 

Доколку ГФР не може да се измери или предвиди, 
болните со хронична бубрежна слабост треба да се упа-
тат кај нефролог кога две последователни мерења на 
плазма креатининот ќе изнесуваат повеќе од 150 
µмол/л кај мажи и над 120 µмол/л кај жени, што приб-
лижно одговара на ГФР од 50 мл/мин. Ваквите болни 
мора да се упатат кај нефролог, независно дали имаат и 
други знаци на хронична бубрежна болест, како на пр. 
протеинурија.  

Болните со ГФР < 60 мл/мин треба да бидат подло-
жени на посебен тераписки режим кој ќе биде насочен 
кон: 

1. Намалување на морталитетот и морбидитетот на 
бубрежната слабост преку: 

- Стриктна контрола на крвниот притисок под 
130/80 mmHg, вклучувајки намален внес на сол како и 
употреба на додатна мултипла и диуретска терапија на 
основната терапија лекови од граупата на АКЕ и АРБ 

- Пациентите со обезност треба да ја намалат тежи-
ната, да спроведат здрав начин на живот, да престанат 
да пушат, намалат конзумација на алкохол и зголемат 
физичка активност. 

- Кај пациентите со дијабет и ХББ треба да се опти-
мизира гликемијата на гладно <7.2 mmol/L и хемогло-
бин A 1c (HbA 1c ) вредност <7%. Нормо и хипотен-
зивните пациенти со дијабет и ХББ треба да се трети-
раат со АКЕ или АРБ лекови. 

- Корекција на реналната анемија со препарати на 
железо и рекомбинантен хуман еритропоетин 

- Нутритивен режим кој има за цел да спречи мал-
нутриција а сепак да вклучува хипопротеинска диета  

- Корекција на ацидобазниот статус 
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- Одржување на калциум и фосфор хомеостазата со 
фосфор-врзувачи  

2. Забавување или превенција на прогресијата на 
бубрежната слабост вклучува:  

- Специфична терапија на основното бубрежно за-
болување 

- Редовна процена на ГФР и протеинуријата (еднаш 
месечно, а доколку прогресијата е бавна и еднаш на 
три месеци) за да може да се насочи терапијата 

- Стриктна контрола на крвниот притисок (<130/80, 
а кај оние кои имаат протеинурија над 1 г/24часа < 
125/75) 

- Давање на АСЕ инхибитори кај болни со дијабет и 
кај оние со протеинурија над 3 г/24часа 

- Модификација на ризик факторите (прекин на пу-
шењето, корекција на липидните абнормалности) 

- Хигиено-диететски режим кој вклучува протеин-
ски внос од 0.75 г/кг/ден а доколку ГФР е под 25-30 
мл/мин протеински внос од 0.6 г/кг/ден 

Болните со ГФР < 30 мл/мин која прогресивно се 
намалува, треба да бидат згрижени од нефролог и да 
бидат подготвени за започнување на терминалната фа-
за на бубрежната слабост. Оваа подготовка вклучува: 

- Навремена едукација на пациентите и семејствата 
за изборот на модалитетот на лекување и видот на 
васкуларниот пристап. 

- Избор на најсоответното место (дома или во бол-
ница) и форма на терапија (хемодијализа, перитонеал-
на дијализа, пре-емптивна трансплантација или конзер-
вативен третман). Овој избор вклучува и дискусија ме-
ѓу пациенти, нивните семејства и нефролошкиот тим. 
За ова може да има потреба и од совет од социјален 
работник. 

- Серолошка анализа на маркерите за хепатит и 
ХИВ и имунизација против хепатит Б и сезонски грип  

- Кога ГФР ќе се намали на 15 мл/мин/1.73 м2 мора 
да се прави проценка еднаш месечно, со посебно вни-
мание на контролата на крвниот притисок, хиперхидра-
тацијата, биохемиските абнормалности и корекција на 
малнутрицијата. Нефрологот треба да ја процени 
користа, ризикот и штетата од започнување со 
бубрежно надоместувачка терапија. 

 
Кога да се започне со дијализа 
 
Дијализата треба да се започне кога ГФР ќе се на-

мали под 15 мл/мин и присутни се едно или повеќе од 
следното: симптоми и знаци на уремија, неможност да 
се контролира хиперхидратацијата или крвниот прити-
сок, или прогресивно влошување на нутритивниот ста-
тус.  

Во секој случај, дијализата мора да се започне пред 
ГФР да се намали на 6 мл/мин/1.73 м2, дури и ако на 
болниот му била пружена оптимална грижа во пред-ди-
јализниот период и е без симптоми.  

Болните со висок ризик, на пр. болни со дијабет мо-
же да имаат бенефит од порано започнување со дијали-
за, односно ГФР повеќе од 15 мл/мин.  

ДИЈАЛИЗНО ЛЕКУВАЊЕ ВО КЛИНИЧКА И ИН-
ТЕНЗИВНА НЕФРОЛОШКА ЕДИНИЦА (ИНЕ) 

Во интензивна нефролошка единица се лекуваат па-
циенти со:  

- Акутна бубрежно оштетување 
- Мултиорганска системска слабост 
- Хемодинамска нестабилност 
- Септичен синдром 
- Хеморагичен синдром 
- Интоксикации 
- Влошена и/или комплицирана хронична бубрежна 

слабост со: диселектролитемија, животно загрозувачки 
вишок на екстрацелуларен волумен, декомпензирана 
ренометаболна ацидоза 

- Деца со потреба од дијализно лекување  
Видови на дијализно лекување во ИНЕ: 
- Интервентни акутни, комплицирани дијализи 
- Хронични комплицирани дијализи  
Дијализното лекување се спроведува во единица за 

интензивна нефролошка нега, со потреба од секојднев-
ни дијализни третмани, мониторирање на витални па-
раметри со соодветна стандардизирана опрема за вакви 
единици. 

 
АПЕНДИКС 1 
1.Формула за URR  
URR = (1-Ur po/Ur pred) x 100 
2. Формула за Kt/V (Daugirdas 2) 
Kt/V = -ln (Ur po/Ur pred – 0.008 x t) + (4-3.5 x Ur 

po/Ur pred) x Uf/W 
U pred - предијализна концентрација на уреа; U po- 

постдијализна концентрација на уреа; UF -UF волумен 
( TT пред ХД – TT по ХД); W - ТТ по ХД; t -времетрае-
ње на ХД во часови; 

3. За калкулирање на (протеинска катаболна 
стапка) PCR потребни се две концентарции на уреа, 
првата уреа се земе по завршувањето на ХД од првата 
ХД во неделата (понеделник или вторник) и втората 
уреа се зема пред наредна ХД од истата недела (среда 
или четврток),  

PCR (gr/kgr/dn) = 0.22 + ( 0.1 x ID x 24/ TID) 
ID = U2 – U1 е разлика во интердијализна акумула-

ција на уреа (U2- уреа пред почеток на наредна ХД и 
U1 - уреа по завршување на првата ХД); TID – интер-
дијализно време во часови;  

4. SLOW FLOW / STOP PUMP SAMPLING 
TECHNIQUE  

- При комплетно завршена ХД намали ја ултрафил-
трационата рата или исклучи ја УФ 

- Намали го крвниот проток на 50-100 ml/min  
- По 2 - 3 минути (или по 5 минути) **, при така на-

мален крвен проток, земи крвен примерок од артери-
ската линија за постдијализна концентрација на уреа 
(SLOW FLOW) * или непосредно стопирај ја крвната 
пумпа и земи го крвниот примерок за посдијализна 
концентарција на уреа (STOP PUMP). 

 
* Методата е по едноставна и се користи како 

посупериорна  
** 2-3 минути се потребни за елиминирање на вли-

јанието на рециркулацијата во васкуларниот простор, 
додека доколку се земе по 5 минути ќе се елиминира 
влијанието и на кардиопулмоналната рециркулација. 
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АПЕНДИКС 2  
Формули за процена на бубрежната функција 

која на тој начин се изразува како “еквивалент на 
ГФР” 

1. MDRD формула 
GFR (ml/min/1.732) = 170 * (Scr/88.4)-0.999 * 

(Vozr)-0.176 * (Surea*0.357)-0.170 * (Alb)0.318 * (0.762 
за зени) * (1.18 за црна раса) 

2. MDRD скратена формула* 
GFR (ml/min/1.732) = 186*(Scr/88.4)-1.154 *(Возр)-

0.203 *(0.742 за жени)*(1.21 за црна раса) 
3. Cockroft-Gault формула 
Ccr (ml/min) = [( 140 – Vozr) * TT (kg) * 88.4] / ( 72 

* Scr) * (0.85 за жени ) 
4. Gehan & George формула за телесна површина 
TP (m2) = TT(kg)0.51456 * Visina (cm)0.42246 * 

0.01250 
Формулата ќе ја користат најчесто нефролози за 

точна процена на ГФР во рутинската нефролошка пра-
кса, а доколку во иднина биде прифатена од биохеми-
ските лаборатории и биде реферирана рутински на се-
кој лабораториски наод во случаи кога серумскиот кре-
атинин е покачен, ќе биде користена и во терминологи-
јата на лекарите од секундарна и примарна здравствена 
заштита. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

3728. 
Врз основа на член 31 став 4 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ  ЗА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за стандарди и нормативи за урба-

нистичко планирање („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 142/10, 64/11 и 98/11), во член 13 по 
став (4) се додава нов став (5) кој гласи: 

„ (5) Четвртта или урбана единица може да се со-
стои од една градежна парцела доколку границите на 
четвртта се совпаѓаат со границите од наменската зона 
од Член 27-а став 1 од овој правилник.“ 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7). 
 

Член 2 
Во членот 24 точката 4 се менува и гласи: 
 „ 4. Градежна парцела со намена А, Б, В и Г не мо-

же да се формира на сметка на градежно земјиште за 
општа употреба планирано за сообраќајна инфрастру-
ктура или на сметка на градежно земјиште со изведена 
група  на класи на намена Д“. 

Во точка 5, зборовите:  „утврдена во план од пови-
сико ниво“ се бришат. 

 
Член 3 

       По членот 27 се додава нов член 27 - а кој гласи: 
„ член 27–а 

(1) По исклучок кога наменската зона е составена 
од различни но компатибилни намени при што групата 
на класи на намени  А -Домување (А0 - домување во 

станбени куќи со посебен режим на користење, А1 – 
домување во станбени куќи и А2 – Домување во стан-
бени згради) е именител на зоната, за истата може да се 
оформи една градежна парцела  во деталениот урбани-
стички план или во урбанистичкиот план за село кои се 
изработуваат во размер 1:1000. 

(2) Површината на градежната парцела од став (1) 
на овој член треба да изнесува минимум 30 ха. 

(3) За градежната парцела од ставовите (1) и (2) на 
овој член, не се применуваат одредбите од членот 34 
од овој правилник. 

(4) Во градежната парцела од ставовите (1) и (2) на 
овој член вкупната процентуална застапеност на класи-
те на намени А - Домување (А0 - домување во станбе-
ни куќи со посебен режим на користење, А1 – домува-
ње во станбени куќи и А2 – Домување во станбени 
згради) треба да биде минимум 60%. 

(5) Процентуалната застапеност на компатибилните 
намени во градежната парцела од ставовите (1) и (2) на 
овој член треба да биде за: 

- А3 – Групно домување и А4 – Времено сместува-
ње, максимум 5% 

- Б – Комерцијални и деловни намени и В – Јавни 
институции, максимум 15% 

- Д – Зеленило, спорт, рекреација и меморијални 
простори, минимум 20% . 

(6) Учеството на групата на класи на намени Е – 
Инфраструктура – се утврдува при изработка на архи-
тектонско урбанистички проект. 

(7) Класите на намени од ставовите (4), (5) и (6) на 
овој член, се определуваат при изработка на урбани-
стичкото решение на градежната парцела од ставовите 
(1) и (2) на овој член во архитектонско урбанистичкиот 
проект. 

 
Член 4 

Во членот 30 во став (3), во насловот А- ДОМУВА-
ЊЕ, во алинејата 5,  А4 времено сместување,   зборот : 
„хотели“,  се заменува со зборот : „мотели“,  во  насло-
вот Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, али-
нејата 10, Б5 хотелски комплекси, се менува и гласи : 
„-Б5 хотели во кои спаѓаат сите видови хотели и хотел-
ски комплекси кои имаат различни содржини од услу-
жен карактер“ и во насловот В-ЈАВНИ ИНСТИТУ-
ЦИИ, во алинејата 4 В4 државни институции по зборот 
:„агенции“, сврзникот и се заменува со запирка а по 
зборот :„дирекции“ се додаваат зборовите :„ и дипло-
матски претставништва “. 

 
Член 5 

 Табелата 1 и Табелата 2 се заменуваат со нови Та-
бели 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 02-16097/1      

6 декември 2011 година                     Министер,  
          Скопје                                Миле Јанакиески, с.р.     
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3729. 
Врз основа на член 94 став 1 од Законот за  Јавното 

обвинителство („Службен  весник РМ“ бр.150/07),и 
член 9 од Законот за Советот на јавните обвинители на 
Република Македонија, на сто и четвртата седница на 
Советот одржана  на 05.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ  ВО ОСНОВ-
НОТО  ЈАВНО   ОБВИНИТЕЛСТВО  ШТИП    БЕЗ  
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ТРАЕЊЕ НА МАНДАТОТ 

 
Член 1 

Основниот јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Штип, Стојче Миланов се  избира за јавен 
обвинител  во Основното јавно обвинителство Штип, 
без ограничување на траење на  мандатот. 

     
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од  06.12.2011 година,  
а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
СОИ бр. 3/11                Совет на јавните обвинители 

6 декември 2011 година        на Република Македонија, 
      Скопје                                     Претседател,  
                                                 Костадин Кизов, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

 
 
 
3730. 

Претседателот на Советот на јавните обвинители на 
Република Македонија врз основа на член 14 ст.1 т.1 и 
чл.14 ст.2 од Законот за Советот на Јавните обвинители 
на Република Македонија („Службен весник РМ“  
бр.150/07), распиша 

 
О Г  Л  А  С 

ЗА ИЗБОР НА 
I 

1. Член на Советот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија од редот на јавните обвинители од 
подрачјето на Јавното обвинителство на Република 
Македонија. 

Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија  на огласот може 
да се пријави секој јавен обвинител кој во моментот на 
објавувањето на огласот врши функција на јавен обви-
нител и кој има најмалку осум години стаж како јавен 
обвинител и во последните две години да не му е изре-
чена дисциплинска мерка. 

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија кандидатите сво-
јата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот и 
доставуваат:  

- Потврда за стаж како јавен обвинител 

_________________________
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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- Потврда дека во последните две години не му е 
изречена дисциплинска мерка. 

- Биографски податоци за стручниот и професио-
налниот развој. 

- Податоци за учество во стручна и професионална 
едукација, издадена од Академијата за обука на судии 
и јавни обвинители. 

Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријави-
те да ги достават до Советот на јавните обвинители на 
Република Македонија на ул.”Вељко Влаховиќ”бр.26 
кат 4 во рок од 15 од објавата на огласот во „Службен 
весник на РМ”    

Некомлетните документи нема дабидат  разгледувани.  
А.бр.222-6/11                Совет на јавните обвинители 

5 декември 2011 година        на Република Македонија, 
      Скопје                                     Претседател,  
                                                 Костадин Кизов, с.р. 

__________ 
3731. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-
бен  весник РМ“ бр.150/07),  објавува   

О Г Л  А  С 
ЗА ИЗБОР НА  

1. Виш  јавен обвинител на  Вишото  јавно обвини-
телство Скопје. 

2. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Штип. 

Сите кандидати за избор на  јавни обвинители 
освен  условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46  од  
Законот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ 
број 150/07) и Законот за измени и дополнување на За-
конот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 
111/08), потребно е  како посебен  услов  да исполнува-
ат за: 

I. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на 
Вишото јавно  обвинителство Скопје, потребно е  како 
посебен  услов  да имаат  работно искуство од најмалку  
пет години години како јавен обвинител, со потврдени 
резултати во работата. 

II. Кандидатите  за избор на Основен јавен обвини-
тел на Основното јавно  обвинителство Штип, потреб-
но е  како посебен  услов  да имаат  работно искуство 
од најмалку  три години  како јавен обвинител, со по-
тврдени резултати во работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, уверенијата за државјанс-
тво и лекарското уверение (двете  да не се постари од 
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ  за 
работен стаж,  диплома за завршен Правен факултет  и 
потврда за положен правосуден испит во оригинал или 
заверена фотокопија на нотар, и доказ за верифицирана 
изјава за исполнување на условите за вршење на јавна 
функција согласно со чл.2, став 2 и член 3, став 2 од За-
конот за определување дополнителен услов за вршење 
јавна функција (,,Службен весник на РМ”бр14/08 од 
29.01.2008 година) и Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за определување дополнителен услов 
за вршење јавна функција (,,Службен весник на 
РМ”бр.64/09 од 22.05.2009 година), издаден од надлеж-
ната Комисија за верификација на факти, согласно на-
ведениот Закон, и да ги достават до Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија ул.„Вељко Вла-
ховиќ“ бр.26  кат 4 во рок од  15 дена од  објавата  на 
овој оглас во „Службен весник на РМ“.   

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
ктронска форма на WEB страната на Советот на јавни-
те обвинители на Република Македонија на следната 
адреса: http//www.sjorm.gov.mk 

Некомлетните документи нема да се разгледуваат.  
А.бр.222-4/11                Совет на јавните обвинители 

5 декември 2011 година        на Република Македонија, 
      Скопје                                     Претседател,  
                                                 Костадин Кизов, с.р. 

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3732. 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА АКРМ 
 

Член 1 
Се менува член 6 од Статутот на АКРМ и гласи : 
Седиштето на Комората е во Скопје,на ул. „Даме 

Груев“  бр. 3 влез 5 локал 8. 
 

Член 2 
Во членот 7 од Статутот се додава нов став 4 кој 

гласи: 
Логото на АКРМ е со форма на штит  на кој во гор-

ниот дел е испишано Адвокатска Комора,под кој текст 
е впишана бројката 1945,а во долниот дел Република 
Македонија.Во средиштето на позадина со стилизира-
но знаме на Република Македонија во горниот лев дел 
има клуч,,во горниот десен дел отворена книга, а во 
долниот дел средишно се наоѓаат две раце во поздрав. 

 
Член 3 

Во членот 12 став 4 од Статутот  зборот две се за-
менува со зборот четири. 

 
Член 4 

Во членот 23 од Статутот се додава нов став 1 кој 
гласи: 

Управниот одбор ,како извршен орган на Собрание-
то, ги извршува одлуките на Собранието и ја спроведу-
ва неговата политика. 

Досегашниот став 1 од членот 23 станува став 2 на 
истиот член. 

Во ставот 2 на членот 23 се додава нова алинеја 
број 26 која гласи : 

- Донесува Правилник за упис и бришење во Име-
ниците на АКРМ, 

Алинејата 26 на членот 23 станува алинеја 27.   
Член 5 

Во членот 51 од Статутот се додава нов став 2 кој 
гласи: 

Не се смета за рекламирање истакнувањето на по-
датоци на адвокатот или адвокатското друштво на нив-
ната лична WEB страна на интернет,под услови опре-
делени во Правилникот за дисциплинска одговорност. 

 
Член 6 

Се менува член 70 од Статутот и гласи : 
Лиценцата за работа на адвокатот се одзема во 

следните случаи: 
- Врз основа на конечна Одлука на дисциплинскиот 

суд на АКРМ, во постапка и услови определени со 
Правилникот за дисциплинска одговорност. 

- Врз основа на конечна Одлука на Комисијата за 
прием,упис и бришење од Имениците и издавање и од-
земање на лиценца,во постапка и услови определени со 
Правилник. 

- Врз основа на правосилна судска или конечна 
управна одлука.  

Член 7 
Во членот од Статутот 73 се менува бројот 71 со 

бројот 70. 
 

Член 8 
Во членот 74 став  1 од Статутот зборовите на Ко-

мисијата за прием се заменуваат со зборовите од член 
73.  

Во членот 74 од Статутот ,по ставот 1се додава нов 
став 2 кој гласи: 

Против Решението на Комисијата за  престанок на 
вршење на адвокатската дејност донесено во постапка 
на извршување на конечни одлуки на други органи на 
комората или конечна одлука во управна постапка на 
надлежни државни органи или правосилна судска од-
лука не е допуштена жалба. 

Ставот 2 на членот 74 станува став 3. 
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Член 9 
Во главата VI по членот 76 се додава нов оддел 4 со 

назив Осигурување од одговорност. 
По член 76 се додава нов член 76-а кој гласи : 
(1) Адвокатот е должен да се осигура од одговор-

ност за штета која би ја сторил на трети лица со намера 
при вршење на адвокатската дејност.Договорот за оси-
гурување од одговорност на адвокатите-членови на ад-
вокатското друштво и за адвокатите кои работат во тоа 
друштво,го склучува друштвото. 

(2) Со условите за осигурување може да се предви-
ди дека штетата до одреден износ ја надоместува адво-
катот лично. 

(3) Ако дојде до измена на условите за осигурува-
ње, адвокатот е должен,откако ќе прими известување 
од Комората за тоа,без одложување да го усогласи сво-
ето осигурување со изменетите услови. 

(4) Адвокатот е должен уредно да го продолжува 
осигурувањето од одговорност. 

(5) Комората може да го преземе осигурувањето од 
одговорност на сите адвокати во Република Македонија. 
Во тој случај адвокатите се должни  на Комората да и пла-
ќаат надоместок за осигурување од одговорност. 

(6) Повредата на обврската за осигурување од одго-
ворност ,односно плаќањето на надоместок на Комора-
та за осигурувањето е тешка повреда на адвокатската 
должност. 

(7) Осигурувателите се должни да го склучат дого-
ворот за осигурување од одговорност од адвокатот кој 
ќе им се обрати или со Комората. 

(8) Условите за осигурување заеднички ги утврду-
ваат осигурителните друштва во Република Македони-
ја во договор со Комората,освен во случај кога Комора-
та го врши осигурувањето на адвокатите.Осигурител-
ните друштва се должни за секоја следна година да 
определат осигурително друштво кое ќе ги застапу-
ва.Ако истите не постапат така најдоцна до крајот на 
октомври во тековната година,за нивен застапник ќе се 
смета  осигурителното друштво кое ќе го определи ко-
мората. Одлуката на Комората за тоа не е управен акт. 

(9) Ќе се смета дека адвокатот склучил договор за 
осигурување кога поднел барање за осигурување,без 
оглед на тоа дали во тоа време бил постигнат догово-
рот од став (8) на овој член. 

(10) Ако адвокатот штетата ја направил на трето ли-
це намерно или од грубо невнимание ,осигурителното 
друштво кое ја надоместило штетата на третото лице 
има право на регрес спрема адвокатот,односно адво-
катското друштво. 

 
Член 10 

По членот 76-а се додава  нов член 76-б кој гласи: 
Постапката,условите за осигурување и начинот на 

склучување на договори за осигурување од одговорност 
на адвокатите ќе се регулираат со посебен правилник. 

 
Член 11 

Се врши исправка во оддел 3 на глава VI, кој гласи 
Адвокатски именици,па истиот оддел носи број 5, со 
непроменет назив,а одделот 4 со назив Реципроцитет 
ќе носи број 6 со непроменет назив. 

 
Член 12 

Во членот 77 од Статутот во ставот 1 на крајот точ-
ката се заменува со запирка и се додаваат зборовите 
Именик на странски адвокати и адвокатски друштва. 

Во членот 77 се додава нов став 6 кој гласи: 
Именикот на странските адвокати и адвокатски 

друштва содржи: 
Хоризонтални алинеи во кои се впишува име и пре-

зиме на адвокатот, држава од која потекнува и во која 
го остварил правото на вршење на адвокатска деј-
ност,број на лиценца од надлежниот орган на таа доми-
цилна држава, адреса на седиште во домицилната др-
жава и адреса на седиште во Република Македонија до-
колку такво поседува,контакт телефон,датум на уписот 
во Именикот  и број на лиценца издадена од АКРМ.  

Член 13 
По членот 77 од Статутот се додава нов член 77-а, 

кој гласи: 
Уписот и бришењето во Имениците на АКРМ се вр-

ши на начин и постапка регулирани со посебен Пра-
вилник. 

 
Член 14 

Во членот 79 од Статутот по ставот 1 се додава нов 
став 2 кој гласи: 

Обезбедување на правна помош и вршење на адво-
катска дејност на територија на Република Македонија 
на адвокати и адвокатски друштва од земјите членки 
на ЕУ се врши согласно Законот за адвокатура. 

Досегашниот став 2 на членот 79 станува став 3. 
 

Член 15 
Во членот 82 од Статутот алинејата 6 се брише. 
 

Член 16 
Оваа Одлука за измена на Статутот е донесена на 

ден 25 мај 2007 година и стапува на сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на РМ“. 

Се овластува Управниот одбор да изготви пречи-
стен текст на Статутот на АКРМ. 

 
     Бр. 02-1738         Собрание на Адвокатска комора 

6 декември 2011 година     на Република Македонија 
        Скопје                          Претседавач, 
                                              Дељо Кадиев, адвокат 

__________ 
3733. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА АКРМ 

 
Член 1 

Се менува член 20 став 2 од Статутот на АКРМ и 
гласи: 

Управниот одбор го сочинуваат 17 членови кои ги 
избира Собранието на начин утврден со Деловникот за 
работа на Собранието. 

 
Член 2 

Оваа Одлука за измена на Статутот е донесена на 
ден 30 мај 2009 година и стапува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се применува од мај 2010 
година, со изборот на новиот состав на Управниот 
одбор на АКРМ. 

 
Бр. 02-1738/1          Собрание на Адвокатска комора 

6 декември 2011 година     на Република Македонија 
   Скопје                                 Претседавач, 
                                              Дељо Кадиев, адвокат 

__________ 
3734. 

С Т А Т У Т  
НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

I.ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој Статут се уредуваат: јавните овластувања, 

делокругот на работа, организацијата и работата на Ад-
вокатската комора на Република Македонија (во ната-
мошниот текст Комората), нејзините органи и тела, оп-
штите акти и постапката за нивно донесување, начинот 
и постапката за прием, упис и бришење од Именикот 
на адвокатите, Именикот на адвокатските друштва, 
Именикот на адвокатските стручни соработници и 
Именикот на адвокатските приправници, правата и 
должностите на адвокатите, адвокатските стручни со-
работници и адвокатските приправници, постапката за 
издавање и одземање на лиценца, постапката за полага-
ње на адвокатски испит, услови за осигурување од од-
говорност за адвокатот и адвокатското друштво од 
штета, финансирање на Комората и други прашања. 
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II. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА КОМОРАТА 
 

Член 2 
Комората во извршувањето на работите од својот 

делокруг обезбедува унапредување на адвокатурата ка-
ко самостојна и независна јавна служба и ефикасно 
обезбедување правна помош и вршење јавни овласту-
вања. 

Работите од својот делокруг, Комората ги извршува 
самостојно и независно, врз основа и во рамките на 
Уставот, Законот за адвокатурата и други закони, меѓу-
народните договори ратификувани во согласност со 
Уставот на РМ, Статутот, Кодексот на адвокатската 
етика и други прописи и општи акти. 

 
Член 3 

Комората: 
- ја претставува адвокатурата; 
- ги застапува интересите на адвокатурата; 
- обезбедува услови за непречено вршење на адво-

катската дејност, во рамките на независноста, самостој-
носта и јавноста на адвокатската професија; 

- решава за стекнување и престанок на правото на вр-
шење адвокатска дејност и упис и бришење во Именикот 
на адвокатите; Именикот на адвокатските стручни сора-
ботници и Именикот на адвокатските приправници; 

- врши упис и бришење во Именикот на адвокат-
ските друштва;  

- издава и одзема лиценци; 
- решава за одговорноста за повреда на адвокатска-

та должност и угледот на адвокатурата; 
- решава за привремена забрана на вршење адвокат-

ска дејност; 
- донесува Тарифа за награда и надоместок на тро-

шоците на адвокатите; 
- донесува акти на Комората; 
- донесува Кодекс на адвокатската етика; 
- се грижи за стручно оспособување и усовршување 

на адвокатските стручни соработници и адвокатските 
приправници; 

- одлучува за реципроцитетот ; 
- остварува соработка со сите правни институции 

во државата, како и со оние кои директно или инди-
ректно можат да помогнат во остварувањето на целите 
и задачите на адвокатурата;  

- обезбедува услови за осигурување од одговорност за 
адвокатите и адвокатските друштва од штета;    

- обезбедува услови и начин за полагање на адвокатски 
испит; 

- ја развива адвокатската етика; 
- воспоставува и ја развива соработката со други адво-

катски комори и меѓународни адвокатски асоцијации и; 
- врши други работи што се ставени во надлежност на 

адвокатурата како самостојна и независна јавна служба. 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ 
 НА КОМОРАТА 

 
Член 4 

Називот на Комората е: АДВОКАТСКА КОМОРА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

 
Член 5 

Комората има својство на правно лице.  
За своите обврски Комората одговара со целиот 

свој имот. 
 

Член 6 
Седиштето на Комората е во Скопје. 

 
Член 7 

Комората има печат, штембил и лого. 
Печатот на Комората има тркалезна форма со преч-

ник од 3см., во чија внарешна страна полукружно е ис-
пишано: Адвокатска комора на Република Македонија, 
а во средината симболот. 

Штембилот е со правоаголна форма и на него е ис-
пишано: Адвокатска комора на Република Македонија 
и празен простор за број и датум на актот што се прима 
или испраќа и во последниот ред стои: во Скопје. 

 
Член 8 

Работата на органите на Комората е јавна. 
При одлучување во одредени случаи и за одредени 

прашања, јавноста во работата на Комората може да 
биде исклучена со акт на Комората. 

 
Член 9 

Комората може да членува во адвокатски меѓуна-
родни организации и други правни асоцијации и здру-
женија во земјата и во странство. 

 
Член 10 

На подрачјето на основен суд во Република Маке-
донија се основа адвокатска заедница (во натамошен 
текст АЗ), освен за подрачјето на основните судови на 
град Скопје каде се основаат четири адвокатски заед-
ници (АЗ Скопје 1; АЗ Скопје 2 ; АЗ Скопје 3 и АЗ 
Скопје 4 ) кои бројат еднаков број адвокати.  

Бројот и припадноста на адвокатите на адвокатска-
та заедница ги утврдува Управниот одбор со своја од-
лука.  

Адвокатската заедница ја сочинуваат сите адвокати 
запишани во Именикот на адвокатите, коишто имаат 
седиште на канцеларијата на подрачјето утврдено во 
став 1 од овој член. 

 
Член 11 

Името на адвокатските заедници гласи: АДВОКАТ-
СКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - 
Адвокатска заедница..., со додавање на градот за кој е 
основана заедницата, а за Адвокатските заедници на 
градот Скопје името: Адвокатска заедница Скопје 1; 2; 
3 или 4. 

 
Член 12 

Адвокатската заедница ги има следните права и 
должности: 

- избира претседател на АЗ , 
- се грижи за угледот и достоинството на адвокату-

рата како професија , 
- избира свои претставници во органите на АКРМ, 
- разгледува прашања, дава мислења и предлози до 

органите на АКРМ, 
- комуницира со судовите од месна надлежност каде 

делува АЗ во врска со прашања кои се од интерес на АЗ. 
- соработува со други АЗ по прашања кои се од за-

еднички интерес,  
- врши и други работи кои со одлука на орган на 

АКРМ им се доверени. 
Собирот на адвокати на АЗ избира претседател, за-

менци претседатели по предлог на претседателот, прет-
ставници во собранието на АКРМ и зазема мислења и 
дава предлози од интерес за АЗ.  

Со АЗ раководи претседател, чиј избор го врши со-
бирот на адвокати.  

Мандатот на претседателот и неговите заменици е 
две години без ограничување на изборот.  

Со Правилник донесен од УО на АКРМ поблиску 
се утврдуваат правата должностите и начинот на рабо-
та на АЗ. 

 
IV. ОРГАНИ И ТЕЛА НА КОМОРАТА 

 
Член 13 

Органи на Комората се: Собрание; Управен одбор; 
Надзорен одбор; Дисциплински обвинител; Дисцип-
лински суд и Жалбен совет. 

Мандатот на органите на АКРМ трае четири годи-
ни. 

1. Собрание на Комората 
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Член 14 
Собранието е највисок орган на Комората. 
Собранието го сочинуваат претставници на адво-

катските заедници. 
Во Собранието се избира по еден претставник за се-

кои десет адвокати од една адвокатска заедница, а ако 
преостанатиот број на членови на АЗ е поголем од пет 
се избира уште еден претставник. 

Бројот на претставниците во Собранието, се утвр-
дува согласно став 3 од овој член заклучно со први ја-
нуари во годината во која престанува мандатот на из-
браните претставници.  

Одлуката од ст.4 на овој член ја донесува Управниот 
одбор и за истата ја известува адвокатската заедница. 

Претставниците во Собранието на АКРМ, АЗ ги из-
бираат најдоцна шеесет дена пред истекот на мандатот 
на претходно избраните претставници. 

 
Член 15 

Седница на Собранието се одржува најмалку еднаш 
годишно, во последната сабота од месец мај. 

Собранието задолжително ќе се свика ако тоа го по-
бараат со писмено барање повеќе од 1/3 од претставни-
ците на Собранието, или десет адвокатски заедници, 
или најмалку триста адвокати поединечно.  

Седницата на Собранието од став 1 на овој член ја 
свикува Управниот одбор на Комората најдоцна трие-
сет дена пред денот на одржувањето на седницата.  

Седницата од став 2 на овој член ја свикува Управ-
ниот одбор на АКРМ во рок од 30 дена по поднесува-
њето на барањето. Доколку Управниот одбор не ја сви-
ка седницата во овој рок седницата задолжително ќе се 
одржи во рок од 60 дена од денот на поднесеното бара-
ње. 

Ако Управниот одбор не свика седница на Собра-
нието согласно став 1 и 2 од овој член сите органи на 
АКРМ освен Собранието се распуштаат, а на наредната 
седница се бираат нови органи на АКРМ кои ќе рабо-
тат до истекот на мандатот на собранието на АКРМ. 

 
Член 16 

Дневниот ред на Собранието го предлага Управни-
от одбор , а го усвојува Собранието. 

 
Член 17 

Претставниците на Собранието се известуваат за 
закажаната седница на Собранието најмалку 15 дена 
пред денот на нејзиното одржување, а во итни случаи 
може и во покус рок. 

 
Член 18 

Седницата на Собранието се одржува ако на неа 
присуствуваат мнозинството од вкупниот број на прет-
ставници на Собранието, а одлуките се донесуваат ако 
за нив гласале мнозинството од присутните претстав-
ници на Собранието. 

Член 19 
Собранието: 
- го донесува Статутот на Комората; 
- го донесува Кодексот на адвокатската етика; 
- го избира Управниот одбор; 
- го избира Надзорниот одбор, Дисциплинскиот об-

винител, Дисциплинскиот суд и Жалбениот совет; 
- расправа за прашања од интерес за адвокатурата и 

донесува одлуки во врска со тоа; 
- ја контролира и ја насочува работата на Управни-

от одбор; 
- го разгледува и усвојува извештајот за работа на: 

Управниот одбор, Надзорниот одбор, Дисциплинскиот 
обвинител, Дисциплинскиот суд и Жалбениот совет;  

- го разрешува Управниот одбор, Надзорниот од-
бор, Дисциплинскиот обвинител, Дисциплинскиот суд 
и Жалбениот совет пред истекот на мандатот, ако кон-
статира дека истите го кршат Уставот, законите и дру-
гите прописи, Статутот и другите акти на Комората; 

- ја разгледува завршната сметка на Комората и 
- донесува финансов план на Комората. 

 
2. Управен одбор 

 
Член 20 

Управниот одбор е раководен орган на Комората и 
извршен орган на Собранието. 

Управниот одбор го сочинуваат 15 членови кои ги 
избира Собранието на начин утврден со Деловникот за 
работа на Собранието. 

При изборот на членовите на Управниот одбор се 
обезбедува територијална застапеност на адвокатите од 
целата држава. 

 
Член 21 

На конститутивната седница, Управниот одбор, од 
редот на своите членови избира Претседател на Управ-
ниот одбор и двајца заменици, со мандат од две годи-
ни. 

Претседателот на Управниот одбор ја застапува и 
претставува Комората. 

 
Член 22 

Седници на Управниот одбор свикува Претседате-
лот на Управниот одбор и раководи со нив. 

Седница на Управниот одбор може да се свика и по 
барање на 1/3 од неговите членови. 

Во случај на спреченост на Претседателот на 
Управниот одбор, седница свикува и со неа раководи 
неговиот заменик. 

 
Член 23 

Управниот одбор: 
-донесува Тарифа за награда и надоместок на тро-

шоците на адвокатите; 
-донесува Правилник за дисциплинска одговорност 

на адвокатите ; 
-ги избира членовите на Советот на Комората; 
-формира постојани и повремени комисии и тела и 

ги именува нивните членови, според потребите на 
Управниот Одбор; 

-остварува соработка со институциите на државата, 
како и соработка со здруженија и организации; 

-остварува соработка со правните асоцијации на 
други држави и меѓународни институции и донесува 
Одлука за зачленување во истите; 

-разгледува предлози, ги проучува и по нив зазема 
став или донесува одлуки што се од интерес за адвока-
турата; 

-соработува во подготовките на прописите што се 
однесуваат на работата на адвокатурата; 

-ја следи состојбата во адвокатурата и дава препо-
раки и мислење за поуспешно извршување на истата; 

-донесува Правилник за систематизација на работ-
ните места во стручната служба; 

-одлучува во втор степен за сите права од работен 
однос за вработените во стручната служба; 

-управува со средствата на Комората и поднесува 
извештај ; 

-ја одобрува завршната сметка; 
-ја определува висината на коморската членарина, 

коморскиот уписен влог и коморската маркица; 
-одлучува по жалби против на одлуките на Комиси-

јата за прием, упис и бришење во имениците и издава-
ње и одземање на лиценца; 
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- се грижи за заштита на адвокатурата пред надлеж-
ни органи и институции; 

- определува свој претставник - адвокат кој присус-
твува при претрес на адвокатска канцеларија;  

- дава согласност за лишување од слобода или при-
творање на адвокат; 

- поведува прекршочна постапка; 
- УО на АКРМ свикува изборен собир на АЗ докол-

ку тоа претседателот на таа заедница не го стори нај-
доцна 10 дена пред истекот на неговиот мандат. 

- Донесува Правилник за Адвокатските заедници;                                                                       
- Донесува Правилник за начинот, постапката и ус-

ловите за осигурување на адвокатите и адвокатските 
друштва од одговорност на штета;                                                                                                                         

- Донесува Правилник за изгледот и условите за но-
сење на адвокатска тога;                                                                                                                            

- Донесува Правилник за полагање на адвокатски 
испит; 

- Донесува Програма за полагање на адвокатски ис-
пит;                                                             

- Донесува Правилник за адвокатска маркичка;        
- Донесува Правилник за коморска маркичка врши 

и други работи кои со овој Статут не се во надлежност 
на друг орган. 

 
3.Надзорен одбор 

 
Член 24 

Надзорниот одбор брои 3 члена кои ги избира Со-
бранието. 

Секој член има свој заменик, кој присуствува на ра-
ботата на Надзорниот одбор во случај на спреченост на 
членот кого го заменува. 

На првата седница, Надзорниот одбор, од членови-
те избира Претседател и заменик. 

 
Член 25 

Надзорниот одбор: 
-врши контрола на финансиското и материјалното 

работење на Комората; 
-ја разгледува завршната сметка на Комората и дава 

мислење до Собранието. 
 

4.Дисциплински обвинител 
 

Член 26 
Дисциплинскиот обвинител поведува и застапува 

дисциплинско обвинение против член на Комората за 
сторени дисциплински повреди. 

Дисциплинскиот обвинител има три заменици.  
Работата на дисциплинскиот обвинител се уредува 

со Правилникот за дисциплинска одговорност, во сог-
ласност со Законот за адвокатурата и со Статутот на 
Комората. 

 
5. Дисциплински суд 

 
Член 27 

Дисциплинскиот суд одлучува по барањата на дис-
циплинско обвинение, поднесени против членовите на 
АКРМ за сторени дисциплински повреди.  

Дисциплинскиот суд го сочинуваат три члена, од 
кои еден е претседател. 

Претседателот и членовите имаат свои заменици.  
Дисциплинскиот суд првата седница, од своите чле-

нови избираат претседател и негов заменик. 
 

Член 28 
Работата на Дисциплинскиот суд се уредува со Пра-

вилникот за дисциплинска одговорност, во согласност 
со Законот за адвокатурата и Статутот на Комората. 

 
6. Жалбен совет 

 
Член 29 

Жалбениот совет одлучува по жалбите против од-
луки на Дисциплинскиот суд. 

Член 30 
Жалбениот совет го сочинуваат пет члена од кои 

еден е Претседател. 
Претседателот и членовите имаат свои заменици .  
Жалбениот совет од своите членови на првата сед-

ница избира претседател и заменик. 
 

Член 31 
Работата на Жалбениот совет се уредува со Правил-

никот за дисциплинска одговорност, во согласност со 
Законот за адвокатура и Статутот на Комората. 

 
7. Совет. 

 
Член 32 

Советот е советодавно тело на Управниот одбор.  
Советот дава мислења по прашања кои се од инте-

рес за адвокатурата.  
Советот го сочинуваат најмалку тројца адвокати со 

најмалку дваесет години искуство во адвокатурата, 
пензионирани адвокати, како и истакнати научни и 
стручни лица од одредени области.  

Бројот на членовите , составот, начинот на работа 
на советот го уредува Управниот одбор со деловникот 
за работа. 

 
V.ОПШТИ АКТИ НА КОМОРАТА И ПОСТАПКА 

ЗА НИВНО ДОНЕСУВАЊЕ 
 

Член 33 
Општи акти на Комората се: 
-Статут на Комората; 
-Кодекс на адвокатската етика; 
-Тарифа за награда и надоместок на трошоците на 

адвокатите; 
-Правилник за дисциплинска одговорност; 
-Деловници за работа на органи и тела на Комора-

та; 
-Правилници; 
-Одлуки и други акти кои имаат карактер на општи 

акти. 
 

Член 34 
Актите на Комората мора да бидат во согласност со 

Уставот, Законот за адвокатурата и другите закони. 
 

Член 35 
Актите кои ги донесува Собранието не можат да се 

пренесат во надлежност на другите органи на Комора-
та. 

 
Член 36 

Статутот и Кодексот на адвокатската етика ги доне-
сува Собранието на Комората со мнозинство гласови 
од вкупниот број претставници. 

 
Член 37 

Уравниот одбор ги донесува Тарифата за награда и 
надоместок на трошоците на адвокатите, Правилникот 
за дисциплинска одговорност, Правилникот за мини-
мално хигиенско-технички услови, правилници кои 
уредуваат одредени области, одлуки и други акти кои 
по својата природа се општи акти. 

 
Член 38 

Органите и телата на Комората донесуваат Делов-
ници за својата работа. 

 
Член 39 

Иницијатива за донесување на Статут и Кодекс на 
адвокатската етика, нивна измена и дополнување, може 
да покрене секој член на Комората, адвокатските заед-
ници, Советот и другите органи на Комората. 

Иницијативата од ст.1 на овој член се доставува до 
Управниот одбор. 
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Член 40 
Предлог за донесување на Статут и Кодекс на адво-

катската етика и предлог за нивна измена и дополнува-
ње поднесува Управниот одбор. 

 
Член 41 

Пред поднесување на предлогот од член 43, Управ-
ниот одбор го доставува истиот на адвокатските заед-
ници, кои се должни своите забелешки да ги достават 
во рок од 30 дена. 

По истекот на рокот од став 1, Управниот одбор го 
утврдува конечниот текст на предлогот и го доставува 
на Собранието, најмалку 15 дена пред неговото одржу-
вање. 

 
Член 42 

Управниот одбор општите акти ги донесува со мно-
зинство гласови од вкупниот број членови. 

 
Член 43 

Постапка за донесување, измена или дополнување 
на општ акт, чие донесување е во надлежност на 
Управниот одбор, може да поведат Комисиите на 
Управниот одбор, секој адвокат или адвокатско друш-
тво. 

Постапката од ст.1 на овој член се поведува со под-
несување предлог во писмена форма. 

Управниот одбор е должен да го разгледа предло-
гот и по истиот да донесе одлука. 

Примерок од одлуката од ст.3 на овој член, Управ-
ниот одбор му доставува на предлагачот. 

 
Член 44 

Одлуките на органите и телата на комората се доне-
суваат со мнозинство од вкупниот број на присутните 
членови на органите односно телото. 

 
Член 45 

Во „Службен весник на Република Македонија“ се 
објавуваат: висината на коморската членарина, комор-
скиот уписен влог, тарифа за награда и надоместок на 
трошоците на адвокатите, решението за одземање на 
лиценца. 

 
VI. АДВОКАТСКАТА ДЕЈНОСТ 

 
1. Носител на дејност и организациони форми 

 
Член 46 

Адвокатската дејност ја врши адвокат поединец или 
адвокатско друштво, како единствена професија. 

Вршењето на адвокатска дејност е неспоиво со вр-
шењето на друга дејност.  

Адвокатот слободно избира дали адвокатската деј-
ност ќе ја врши како адвокат поединец или преку адво-
катско друштво. 

 
Член 47 

Адвокатското друштво се основа со договор за ос-
новање ,кој мора да содржи: 

-назив на адвокатското друштво; 
-име и презиме на адвокатите, основачи на друш-

твото; 
-седиште на друштвото; 
-висина на сопственичкиот удел на основачите; 
-одговорност на друштвото и на основачите за об-

врските на друштвото; 
-распределба на добивката меѓу основачите на 

друштвото; 
-поднесување на загубите во работењето; 
-начин на донесување на одлуките на друштвото; 
-лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото и неговите овластувања во правниот про-
мет; 

-времетраење и престанок на постоење на друштво-
то; 

-други прашања за кои основачите сметаат дека се 
од значење за уредување на нивните односи. 

 
Член 48 

Називот на адвокатското друштво ги содржи зборо-
вите адвокатско друштво и името и (или) презимето на 
еден или на сите основачи. 

Забрането е во називот на адвокатското друштво да 
бидат содржани други зборови освен наведените во 
претходниот став. 

 
Член 49 

Адвокатското друштво и неговите основачи одгова-
раат со целиот свој имот за обврските на друштвото. 

 
Член 50 

Седиштето на канцеларијата на адвокатот го опре-
делува адвокатот поединец.  

Седиштето на адвокатското друштво го определу-
ваат основачите на друштвото.  

Седиштето на канцеларијата на адвокатот односно 
на адвокатското друштво е само на едно место. 

Промена на седиштето се врши врз основа на прет-
ходно известие на комисијата за прием, упис и брише-
ње во имениците и издавање и одземање на лиценца. 

 
Член 51 

Забрането е рекламирање на адвокатската дејност и 
давање на правни совети во печатени и електронски 
медиуми. 

 
Член 52 

Седиштето на канцеларијата на адвокатот и седи-
штето на адвокатското друштво задолжително се обе-
лежува со називот на адвокатот односно на адвокатско-
то друштво.  

Називот се испишува на бела подлога со димензии 
60х40 сантиметри со црни букви. 

 
Член 53 

Седиштето на канцеларијата на адвокатот мора да 
ги исполнува минималните хигиено технички услови и 
минималните технички уреди. 

Седиштето на адвокатското друштво мора да ги ис-
полнува минималните хигиено технички услови и тоа: 
просторија за прием и просторија за адвокатите, сани-
тарен јазол и минималните технички уреди. 

Минималните хигиено технички услови ги утврду-
ва комисијата за прием, упис и бришење во имениците 
и издавање и одземање на лиценца.  

Површината на просторот, начинот и постапката за 
минималните хигиено технички услови и минималните 
технички уреди ќе се уредат со посебен правилник кој 
го донесува Управниот одбор. 

 
Член 54 

Адвокатот поединец и адвокатското друштво имаат 
печат со големина 40 х 20 милиметри.  

Печатот на адвокатот како штембил содржи: адво-
кат, име и презиме, седиштето на канцаларијата на ад-
вокатот и бројот на лиценцата. 

Печатот на адвокатското друштво содржи: назив на 
адвокатското друштво, седиштето, име и презиме и 
бројот на лиценцата на адвокатот. 

Адвокатското друштво има штембил со големина 
50 х 25 милиметри и содржи: називот на адвокатското 
друштво, седиштето, простор за деловоден број, ден 
месец и година прием испратено. 
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Член 55 
На секој поднесок или исправа составена во адво-

катска канцеларија адвокатот е должен да стави штем-
бил на адвокати, односно штембил на адвокатско 
друштво, адвокатска маркичка, издадена од надлежен 
државен орган, предвидена со посебен закон и комор-
ска маркичка утврдена со акт на Адвокатската комора 
на Република Македонија и издадена од Адвокатската 
комора на Република Македонија.                                           

 При застапување пред суд и други органи адвока-
тот е должен на судот да  му предаде соодветна адво-
катска и коморска маркичка за тоа застапување.            

 
2. Постапка за полагање на адвокатски испит 

 
Член 55а 

Дипломиран правник со положен правосуден испит 
кој ги исполнува општите услови од член 12 од Зако-
нот за адвокатура се стекнува со право да полага адво-
катски испит. 

 
Член 55б 

Со адвокатскиот испит се проверува познавањето 
на правните прописи со кои се уредува адвокатската 
дејност и одредени области од правото,  при што ќе се 
води сметка за содржината на правосудниот испит, за 
да се избегне повторно полагање на правната материја 
која била опфатена со правосудниот испит. 

 
Член 55в 

Адвокатскиот испит се спроведува два пати во го-
дината.    

Адвокатскиот испит се спроведува во Адвокатската 
комора на Република Македонија пред комисија соста-
вена од пет адвокати. Бројот на предметите , наставни-
те програми и оценувањето на испитот се утврдува со 
акт на Управниот одбор на Адвокатската комора на Ре-
публика Македонија.                                 

 
3. Постапка за прием, упис, издавање и одземање 

на лиценца 
 

Член 56 
Решение за прием, упис и издавање донесува Коми-

сијата за прием, упис и бришење од Имениците и изда-
вање и одземање на лиценца (во натамошниот текст: 
Комисија за прием ). 

Свечената заклетва  се дава пред претседателот на 
Управниот одбор и пред Комисијата за прием, упис и 
издавање и одземање на лиценца. 

 
Член 57 

Прием на адвокати се врши во месеците: март, јуни, 
септември и декември. 

 
Член 58 

Својството адвокат се стекнува со упис во Имени-
кот на адвокати. 

 
Член 59 

На адвокатот, по уписот во Именикот на адвокати, 
му се издава лиценца за работа и легитимација. 

 
Член 60 

Лиценцата за работа ја издава и одзема Комисијата 
за прием. 

 
Член 61 

Лиценцата содржи: назив на издавачот АДВОКАТ-
СКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, на-
зивот лиценца испишан со стилизирани букви, бројот 
на лиценцата, името и презимето на носителот на ли-
ценцата, место и датум на издавање, органот кој ја из-
дал и симболот на Комората. 

Член 62 
Обликот, големината и стилизацијата на текстот го 

пропишува со правилник Управниот одбор. 
 

Член 63 
Лиценцата на адвокатот мора да биде истакната во 

адвокатската канцеларија каде адвокатот ја врши деј-
носта. 

Член 64 
Комисијата за прием ја сочинуваат три члена, од 

кои едниот е претседател на комисијата. 
 

Член 65 
Членовите на Комисијата за прием ги избира 

Управниот одбор за време од четири години. 
 

Член 66 
Барањето за прием се доставува до Комисијата за 

прием.  
Кон барањето за прием се приложуваат:  
- кратка биографија 
- доказ за завршен правен факултет  
- доказ за положен правосуден испит  
- доказ за положен адвокатски испит 
- уверение за државјанство  
- уверение дека не е одземена деловна способност.  

 
Член 67 

Врз основа на барањето и прилозите од чл.66 од 
Статутот Комисијата за прием донесува решение за 
прием.  

Ако кандидатот не ги исполнува условите од чл. 66 
од Статутот Комисијата за прием донесува решение со 
кое се одбива барањето за прием.  

Против решението со кое се одбива приемот канди-
датот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението.  

По жалбата одлучува Управниот одбор.  
Против конечното решение на Управниот одбор 

кандидатот може да поведе управен спор. 
 

Член 68 
По конечноста на решението за прием кандидатот 

дава свечена изјава пред Комисијата за прием.  
Уписот во именикот на адвокати врши Комисијата 

за прием.  
Член 69 

По уписот во именикот адвокатот го определува се-
диштето на канцаларијата, и му се издава лиценца за 
работа, за што ја известува Комисијата за прием.  

По приемот на известувањето од ставот први од 
овој член комисијата во рок од 15 дена утврдува дали 
канцеларијата на адвокатот ги исполнува минималните 
хигиено технички услови за што издава решение. 

 
Член 70 

Лиценцата за работа на адвокатот се одзема во 
следниве случаи: 

- се откаже од правото на вршење на адвокатска 
дејност,  

- заснова работен однос,  
- го изгуби државјанството на Република Македо-

нија,  
- биде лишен од деловна способност или трајно ја 

загуби способноста за вршење на адвокатска дејност  
- правосилно е осуден за кривично дело со безус-

ловна казна затвор од најмалку шест месеци или ако му 
е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на 
професија или дејност,  

- не врши уплата на коморската членарина и три 
месеци по примена писмена опомена. 

- кога на адвокатот му е изречена дисциплинска 
мерка за сторена дисциплинска повреда. 
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- за членување во здруженија, фондации и правни 
лица чија дејност претставува нелојална конкуренција 
на АКРМ. 

За време на мирување на правото на вршење адво-
катска дејност лиценцата привремено се одзема се до-
дека трае мирувањето. 

Пред денот на отпочнување на мирувањето адвока-
тот е должен да ја предаде лиценцата на Комисијата за 
прием. 

По завршеното мирување и писменото известување 
дека продолжува со вршење на адвокатската дејност, 
лиценцата се враќа. 

 
Член 71 

Лиценцата за работа на адвокатот ја одзема Коми-
сијата за прием. 

 
Член 72 

Лиценцата за работа се одзема:  
- кога ќе побара адвокатот,  
- по известие на дисциплинскиот обвинител,  
- по известие на дисциплинскиот суд,  
- по известие на друг орган на АКРМ, 
- по известие на државен орган или институција, 
- врз основа на сознание на Комисијата за прием. 

 
Член 73 

По утврдување на постоењето на причините од 
член 71 од Статутот Комисијата за прием донесува ре-
шение за одземање на лиценцата за работа и престанок 
на правото за вршење на адвокатска дејност. 

 
Член 74 

Против решението на Комисијата за прием адвока-
тот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението до Управниот одбор.  

Против конечното решение може да се поведе упра-
вен спор. 

 
Член 75 

По конечноста на решението за одземање на лиценца-
та за работа адвокатот е должен да ја предаде лиценцата и 
адвокатската легитимација на Комисијата за прием.  

Одлуката за одземање на лиценцата за работа по 
нејзината конечност се објавува во Службен весник на 
Република Македонија.                                                                                                                                             

 
Член 76 

По барање на адвокатот за мирување на вршење на 
адвокатската дејност решава Комисијата за прием во 
рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.  

Кон барањето адвокатот доставува потребни доку-
менти со кое ја докажува оправданоста на барањето.  

Против решението со кое не се одборува мирување 
на адвокатската дејност адвокатот има право на жалба 
во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до 
Управниот одбор.  

Против конечното решение адвокатот може да по-
веде управен спор.  

За време траењето на мирувањето на адвокатската 
дејност мируваат правата и должностите од вршењето 
на адвокатската дејност. 

 
3. Адвокатски именици 

 
Член 77 

Комората води Именик на адвокати, Именик на ад-
вокатски друштва, Именик на адвокатски стручни со-
работници и Именик на адвокатски приправници . 

Именикот на адвокати содржи: 
Водоравни алинеји во кои се впишува - Име и пре-

зиме на адвокатот со Единствен матичен број, адреса 
на живеалиште, адреса на пријавено седиште, домашен 
телефонски број, телефонски број во седиштето, дату-
мот на упис во именикот, датумот на издавање на ли-
ценцата и бројот на лиценцата.  

Именикот на адвокатски друштва содржи: 
Водоравни алинеји во кои се впишува податоци за 

основачите - Име и презиме со Единствен матичен 
број, адреса на живеалиште на основачите, датумот на 
издавање на лиценцата, бројот на лиценцата, домашен 
телефонски број. 

Адреса на пријавено седиште, телефонски број во 
седиштето, датумот на склучениот договор за основа-
ње, датумот на упис во именикот.           

Именикот на адвокатски стручни соработници со-
држи: 

Име и презиме на адвокатскиот стручен соработник 
со Единствен матичен број, адреса на живеалиште, до-
машен телефонски број, телефонски број во седиштето 
и датумот на упис во именикот, како и Податоци за ад-
вокатот или адвокатското друштво каде е пријавен ад-
вокатскиот стручен сорабоник како во соодветниот 
Именик за упис . 

Именикот на адвокатски приправници содржи:  
Име и презиме на приправникот со Единствен ма-

тичен број, адреса на живеалиште, домашен телефон-
ски број, телефонски број во седиштето и датумот на 
упис во именикот како и Податоци за адвокатот или 
адвокатското друштво каде е пријавен адвокатскиот 
приправник како во соодветниот Именик за упис. 

 
Член 78 

Формата, обликот и содржината на адвокатската ле-
гитимација се уредува со Правилник кој го донесува 
Управниот одбор на Адвокатската комора на Републи-
ка Македонија. 

4. Реципроцитет 
 

Член 79 
Адвокати од други држави можат да даваат правна 

помош и да вршат адвокатска дејност на територијата 
на Република Македонија под услови на реципроцитет. 

Постоењето на реципроцитетот го утврдува Управ-
ниот одбор.         

Реципроцитетот за адвокатите од земјите на Европ-
ска Унија нема да се утврдува по приемот на Републи-
ка Македонија во Европска Унија. 

 
Член 80 

Адвокатите од други држави кои сакаат да даваат 
правна помош и да вршат адвокатска дејност преку 
нивната институција се обраќаат до Управниот одбор.  

Кон барањето доставуваат доказ дека е допуштено 
адвокати на Република Македонија да даваат правна 
помош и вршат адвокатска дејност во домицилната др-
жава.  

Обемот и видот на овластувањата за давање на 
правна помош и вршење на адвокатска дејност се уре-
дуваат со договор.  

Видот и обемот на овластувањата за давање на 
правна помош и вршење на адвокатска дејност мора да 
се идентични. 

 
Член 81 

Управниот одбор поведува постапка и ги води пре-
говорите на адвокати на АКРМ да даваат правна по-
мош и да вршат адвокатска дејност во трети држави . 

 
VII.ФИНАНСИРАЊЕ НА КОМОРАТА 

 
Член 82 

Комората се финансира од: 
-коморска членарина;  
 -коморска маркичка; 
-коморски уписен влог; 
-подароци и фондации; 
-закупнина; 
-добивка од работењето на трговско друштво осно-

вано од Комората; 
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Член 83 
Адвокатите, се должни да плаќаат коморска члена-

рина. 
Висината на коморската членарина ја утврдува 

Управниот одбор и истата не може да биде помала од 
50,оо Евра, ниту поголема од 200 Евра годишно, во де-
нарска противредност. 

Коморската членарина се плаќа тримесечно. 
 

Член 84 
Адвокатите плаќаат коморска маркичка.  
Постапката за плаќање, висината и начинот на ко-

ристење на средствата од коморската маркичка ќе се 
уредат од страна на УО со посебен Правилник.    
 

Член 85 
Комората има свои фондови и тоа: 
-деловен фонд и  
-резервен фонд. 
Со одлука на Собранието на Комората може да се 

формираат и други фондови. 
 

Член 86 
Со средствата на Комората располага Управниот од-

бор, со одлуки што се извршуваат од страна на овластени 
потписници, а врз основа на овој Статут и законот. 

 
VIII.СТРУЧНА СЛУЖБА 

 
Член 87 

Стручните, помошните и административните рабо-
ти за потребите на АКРМ ги извршува стручна служба 
на Комората. 

 
Член 88 

Со стручната служба раководи извршен директор. 
Извршниот директор за својата работа одговара 

пред Управниот одбор. 
Извршниот директор учествува во работата на орга-

ните и телата на Комората и дава свое мислење, без 
право на глас. 

 
Член 89 

Систематизацијата на работните места, бројот на 
работниците, нивните права и обврски, платите и дру-
гите надоместоци се уредуваат со Правилник, кој го 
донесува Управниот одбор на Комората. 

 
IX.СВЕЧЕНИ ПРИЗНАНИЈА 

 
Член 90 

Свечени признанија можат да се доделат на адвока-
ти, физички и правни лица. 

 
Член 91 

Плакета за успешно извршување на адвокатската 
дејност се доделува на адвокат кој со својата долгого-
дишна работа во адвокатурата дал придонес во подиг-
нување на угледот на адвокатурата. 

 
Член 92 

Плакета за особени заслуги се доделува на физичко 
или правно лице кое не е член на АКРМ , за особени 
заслуги во развојот и унапредувањето на адвокатурата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 93 
Благодарница за успешно извршена работа им се 

доделува на адвокати кои извршиле определени работи 
од особен интерес за адвокатурата. 

 
Член 94 

Плакета и благодарница ги доделува Собранието по 
предлог на Управниот одбор. 

 
Член 95 

Признанија за успешна соработка со АКРМ доделу-
ва Управниот одбор. 

 
X.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 96 

На адвокатите кои на денот на влегување во сила на 
Статутот се запишани во Именикот на адвокати лицен-
ци се издаваат по автоматизам. 

 
Член 97 

Сите општи акти на Комората ќе се усогласат со 
одредбите на овој Статут во рок од 60 дена од денот на 
неговото влегување во сила. 

 
Член 98 

Со денот на влегувањето во сила на овој Статут, 
престанува да важи Статутот на Адвокатската комора 
на Република Македонија од 01.12.2002 година. 

 
Член 99 

Овој Статут  е донесен на 28 мај 2006 година и вле-
гува во сила на денот на неговото објавување во 
„Службен весник на РМ“. 

 
 Бр. 02-1738/2          Собрание на Адвокатска комора 

6 декември 2011 година     на Република Македонија 
    Скопје                                  Претседавач, 
                                              Дељо Кадиев, адвокат 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
3735. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 
85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ 
 НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2011 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-ноември 2011 година во од-
нос на просечните цени на мало во 2010 година, е по-
висок за 3,9%. 

 
                                                             Директор, 

  м-р Благица Новковска, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


