
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СОДРЖИНА  
 

 Стр. 
987. Уредба за изменување на Уредбата за 

дејностите и активностите за кои задол-
жително се изработува елаборат, а за чие 
одобрување е надлежен органот за врше-
ње на стручни работи од областа на жи-
вотната средина................................................ 3

988. Одлука за давање согласност на Од-
луката за утврдување на цени на глав-
ни шумски производи од ветроизвали 
и од снегоизвали во ЈП „Македонски 
шуми"-п.о.- Скопје............................... 7

989. Одлука за формирање на Национал-
но Координативно тело за следење и 
евалуација на имплементацијата на На-
ционалната стратегија за стари лица 
2010-2020 година........................................ 7

990. Одлука за престанок и за давање нa 
трајно користење нa движна ствар на 
Акционерското друштво во државна 
сопственост за вршење нa дејноста 
давател нa услуги нa воздухопловна 
навигација М-НАВ АД Скопје............ 8

991. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за продажба на станови и подруми 
во објектот „Македонија“ на ул. „Борис 
Кидрич“ бб во Прилеп................................. 9

 Стр. 
992. Одлука за давање согласност на Од-

луката за продажба на станови и по-
друми во објектот БЛР 1 Ц2 на ул. 
“Кочо Рацин“ бр. 38, 40, 42 во Битола. 9

993. Одлука за давање согласност на Од-
луката за утврдување на продажни 
цени за станови и подруми за обје-
ктот БЛР 1 Ц2 на ул. „Кочо Рацин“ 
бр.38, 40,42 во Битола........................... 9

994. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за утврдување на просечни продажни 
цени за станови наменети за продажба за 
објектот „Македонија“ на ул.„Борис Ки-
дрич“ бб во Прилеп................................. 9

995. Одлука за прекин на постапката за доде-
лување на концесија за вода за производс-
тво на електрична енергија од мали хи-
дроелектрични централи по јавен повик 
за прибирање на понуди за доделување на 
концесија за вода за производство на еле-
ктрична енергија од 44 мали хидроеле-
ктрични централи по моделот проектира-
ње, изградба, оперирање и пренос на сли-
вовите на реките Вардар, Струмица и 
Црн Дрим во постапка со Отворен повик 
за локацијата 213 на Бела Река, локација-
та  228  на  река Градешница и локацијата 
229 на река Градешница................................. 9

Број 36 16 март 2012, петок година LXVIII



 Стр. 2 - Бр. 36                                                                                           16 март 2012 
 
 

 Стр. 
996. Одлука за основање на Технолошко 

Индустриска Развојна Зона “Кичево”. 10
997. Одлука за единаесетта емисија на об-

врзници за денационализација............. 10
998. Одлука за давање на право на трајно 

користење градежно земјиште, сопс-
твеност на Република Македонија на 
општина Аеродром................................ 11

999. Одлука за доделување на концесија 
за вршење на детални геолошки ист-
ражувања на минерални суровини, со 
јавен повик............................................. 11

1000. Одлука за давање одобрение за тран-
сформација во Приватна установа за 
деца - Детска градинка „Лилипут“ во 
Скопје..................................................... 12

1001. Одлука за давање согласност на Од-
лука за утврдување на продажни цени 
за станови и подруми за станбен об-
јект на ул. „Ѓорѓи Василев“ бр. 42 во 
Струмица................................................ 12

1002. Одлука за давање согласност на Од-
луката за продажба на станови и под-
руми во објектот на ул „Ѓорѓи Васи-
лев“ бр. 42 во Струмица........................ 12

1003. Одлука за давање согласност на Од-
луката за продажба на станови, под-
руми во објекти во реонски центар 
Аеродром, населба Ново Лисиче – 
Скопје во (пакет 1, пакет 2, пакет 3)  
објекти:  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 
и подземен паркинг б3, во изградба.... 13

1004. Одлука за престанокот и за давање 
на времено користење на недвижни 
ствари на Министерството  за финан-
сии –  Царинска управа......................... 13

1005. Одлука за престанок и за давање на 
времено користење на недвижни 
ствари на Министерството  за  финан-
сии -  Царинска управа.......................... 13

1006. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење  на  движна ствар  
на општина Другово.............................. 14

1007. Одлука за престанок и давање  на  
трајно користење на недвижни ствари 
на Министерството за одбрана............. 14

1008. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Министерството  за одбрана............ 14

1009. Решение за именување на координа-
тор и членови на Национално Коор-
динативно тело за следење и евалуа-
ција на имплементацијата на Нацио-
налната стратегија за стари лица 
2010-2020 година................................... 20

1010. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зо-
ни............................................................. 21

1011. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Општа 
болница - Велес...................................... 21

1012. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом – Охрид................................. 21

1013. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Центар 
за јавно здравје - Струмица.................. 21

 Стр. 
1014. Решение за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Психија-
триска болница - Скопје....................... 22

1015. Решение за разрешување и именува-
ње членови на Управниот одбор - 
претставници на основачот на ЈЗУ 
Градска општа болница „8-ми Сеп-
тември“ - Скопје.................................... 22

1016. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Центар 
за јавно здравје – Кочани...................... 22

1017. Решение за именување член на 
Управниот одбор на ЈП за водосто-
панство „Лисиче“- Велес...................... 22

1018. Програма за изменување  и дополнува-
ње  на Програмата за поддршка и развој 
на кластерското  здружување во Репуб-
лика Македонија за 2012 година................ 22

1019. Програма за изменување на Програ-
мата за остварување и развој на дејно-
ста во студентскиот стандард за 2012 
година..................................................... 23

1020. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на 
основни училишта за  2012 година...... 24

1021. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и реконструкција на 
средни училишта за 2012 година......... 25

1022. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 27

1023. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 27

1024. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 27

1025. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на примена на метадонот при трет-
ман на опиоидната зависност............... 27

1026. Упатство за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесу-
ва на водење на деца со неонатален 
апстиненцијален синдром..................... 73

1027. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на ос-
тварување на правото на паричен надо-
месток за помош и нега од друго лице 86

1028. Правилник за бодирање на писмени-
от дел од стручниот испит за проце-
нувачи од областа на информатичка 
технологија............................................. 156

1029. Програма за прва почетна обука за 
проценувачи на вредноста на инфор-
матичка технологија.............................. 156

1030. Програма за полагање на стручен ис-
пит за проценувач за процена на вред-
носта на информатичка технологија.... 157

1031. Одлука за избор на јавни обвинители 
во Јавното обвинителство на Репуб-
лика Македонија.................................... 159

1032. Оглас за избор на три Јавни обвините-
ли во Основното јавно обвинителство 
за организиран криминал и корупција.... 159

1033. Одлука за утврдување на продажна 
цена на природен гас за тарифни пот-
рошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас во Тех-
нолошко-Индустриска Развојна Зона-
Скопје за месец март 2012 година....... 159

 Огласен дел........................................... 1-64



16 март 2012  Бр. 36 - Стр. 3 
 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
987. 

Врз основа на член 24 став (4) од Законот за живот-
ната средина („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 
48/2010, 124/2010 и 51/2011), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 28.2.2012 годи-
на, донесе 

                                                                
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕЈНОСТИТЕ 
И АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ 
ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ, А ЗА ЧИЕ ОДОБРУВАЊЕ Е 
НАДЛЕЖЕН ОРГАНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ 
РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
Член 1 

Во Уредбата за дејностите и активностите за кои за-
должително се изработува елаборат, а за чие одобрува-
ње е надлежен органот за вршење на стручни работи од 
областа на животната средина („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 80/09), Прилогот се заменува 
со нов Прилог кој е составен дел на оваа уредба. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-739/1                      Заменик на претседателот 

28 февруари 2012 година        на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

Прилог 
 

I - ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  
И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
1. Проекти за реструктуирање на рурални земјишни 

поседи; 
2. Проекти за користење на необработено земјиште 

или на природните површини за интензивно земјоделс-
тво; 

3. Водостопански проекти за земјоделство, вклучи-
телно и проектите за наводнување и одводнување на 
земјиштето; 

4. Регионални водоснабдителни и водостопански 
објекти; 

5. Проекти за првичното пошумување и копачење 
шума заради пренамена на земјиштето; 

6. Инсталации за интензивно сточарство; 
7. Мрестилишта; 
8. Проекти за интензивно одгледување на риба; 
9. Проекти за користење на рибен фонд и дивеч. 

 
II - РУДАРСТВО И ВАДЕЊЕ НА КАМЕН 

 
Вадење на камен јаглен 
1. Јамска и површинска експлоатација на рудници 

за камен јаглен, вклучувајќи ги и методите на експлоа-
тација со топење; 

2. Дробење, сеење, пресување на јагленот итн. зара-
ди класифицирање, подобрување на квалитетот и олес-
нување на транспортот и складирање; 

3. Јаглен добиен од ситнеж на камен јаглен. 
 
Вадење на лигнит 
1. Јамска, подземна или површинска експлоатација 

на рудници за јаглен, вклучувајќи ги и методите на 
експлоатација со топење; 

2. Чистење, сортирање по големина и квалитет, дро-
бење на лигнитот итн. заради класифицирање, подо-
брување на квалитетот и олеснување на транспортот и 
складирањето. 

 
Вадење на сурова нафта и природен гас 
1. Производство на сурова нафта од шкрилци и пе-

сок и производство на природен гас и обновување на 
јаглеводородни течности. 

 
Вадење на сурова нафта 
1. Експлоатација на сурова нафта; 
2. Екстракција на битуменозни или нафтени шкрил-

ци и песок; 
3. Производство на сурова нафта од битуменозни 

шкрилци и песок; 
4. Постапка за добивање на сурова нафта: прелива-

ње, одсолување, дехидрација, зацврстување итн. 
 
Вадење на природен гас 
1. Производство на сурови гасовити јаглеводороди 

(природен гас); 
2. Екстракција на кондензати; 
3. Истекување и сепарација на течните фракции на 

јаглеводородите;  
4. Десулфурирање на гасот; 
5. Експлоатација на течни јаглеводороди, добиени 

преку топење или пиролизи. 
 
Вадење на руди и метал 
1. Подземно и површинско вадење на метални ми-

нерали ( руди); 
2. Дробење, мелење, миење, сушење, калцинација, 

испирање на рудите, гравитациона сепарација и флота-
ција. 

 
Вадење на руди на железо 
1. Експлоатација на руди; 
2. Збогатување и агломерација на рудите на железо. 
 
Вадење на руди на обоени метали 
1. Експлоатација на руди на уран и ториум, концен-

трирање на тие руди и производство на жолт колач. 
 
Вадење на други руди на обоени метали 
1. Вадење и подготовка на руди кои содржат обое-

ни метали: алуминиум( боксит), бакар, олово, цинк, ка-
лај, манган, хром, никел, кобалт, молибден, тантал, ва-
надиум, и други како и руди кои содржат злато, сребро 
и платина. 

 
Вадење на декоративен камен и камен за гра-

дежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци  
1. Експлоатација на камен; 
2. Експлоатација, дробење и кршење на варовник; 
3. Експлоатација на суров гипс и анхидриди; 
4. Експлоатација на креда и некалциниран доломит. 
 
Вадење на чакал  и песок; глина и каолин 
1. Експлоатација и багерирање на индустриски пе-

сок, песок за градежништво и чакал од/вон коритата и 
бреговите на површинските водни тела; 

2. Експлоатација на песок и чакал од/вон коритата и 
бреговите на површинските водни тела; 

3. Експлоатација на глина, огноотпорна глина и ка-
олин. 

 
Рударство и вадење на други руди и камен, нес-

помнати на друго место 
1. Експлоатација на природниот фосфат и природни 

калиумови соли; 
2. Експлоатација на природен сулфур; 
3. Експлоатација и подготовка на пирит и пирхоти-

ни, освен пржење; 
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4. Експлоатација на природен бариум сулфат и кар-
бонат (барит и витерит), природни борати, природен 
магнезиум сулфат ( кисерит); 

5. Експлоатација на земјани бои, флуорит и други 
минерали. 

 
Вадење на тресет 
1. Копање и подготовка на тресет. 
 
Вадење на сол 
1. Експлоатација на сол од рудниците, вклучувајќи 

го и растворувањето и испумпувањето; 
2. Добивање на сол со испарување на морска вода и 

други солени води; 
3. Дробење, чистење и рафинирање на солта од про-

изводителот. 
 
Останато рударство и вадење на камен неспом-

нати на друго место  
1. Експлоатација на разновидни минерали и матери-

јали: 
- Абразивни материјали, азбест, силикатно фосилно 

брашно, природен графит, стеатит (талк), фелдспат, 
итн.; 

- Природен асфалт, асфалтен камен, природен тврд 
битумен; 

 
2. Благородни камења, кварц итн. 
 

III - ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 
 
Преработка и конзервирање на месо и произво-

ди од месо 
1. Работа на кланици кои се занимаваат со колење, 

обработување и пакување на месо: говедско, свинско, 
јагнешко, зајачко, овчо, од камила итн.; 

2. Производство на свежо, разладено или замрзнато 
месо (и трупови) во парчиња; 

3. Производство на свежо, разладено или замрзнато 
месо во посебни пакувања; 

4. Производство на кожи во кланици, вклучувајќи 
ги и кожите со влакна; 

5. Работа на кланици кои се занимаваат со колење, 
обработка и пакување на живина. 

6. Топење на масти  и останати  масти за исхрана од 
животинско потекло. 

 
Преработка и конзервирање на риба, мекотели и 

лушпари 
1. Преработка и конзервирање на риба, мекотели и 

лушпари: замрзнување, длабоко замрзнување, сушење, 
готвење, чадење, солење, саламурење, конзервирање 
итн.; 

2. Производство на производи од риба, мекотели и 
лушпари: рибји филети, икри, кавијар, замени на кави-
јар итн.; 

3. Производство на храна од риба за потрошувачка 
или за исхрана на животни; 

4. Производство на храна и раствори, исцедени со-
кови од риба и други водени животни непогодни за чо-
векова потрошувачка. 

 
Преработка и конзервирање на овошје и зелен-

чук 
1. Преработка и конзервирање на компири: 
2. Производство на брашно и прекрупа од компири. 
 
Друга преработка и конзервирање на овошје и 

зеленчук 
1. Конзервирање на овошје, ореови плодови или зе-

ленчук: замрзнување, сушење, ставање во масло или 
солило, ставање во конзерви итн. 

Производство на растителни и животински мас-
ла и масти 

1. Производство на сурови растителни масла:масли-
ново масло, соино масло, палмино масло, сончогледово 
масло, масло од памучно семе, масло од репка и синап, 
ленено масло итн.; 

2. Производство на неодмастено брашно и прекру-
па од маслодајно семе, маслени ореови  плодови или 
маслени семки; 

3. Производство на рафинирани растителни масла: 
маслиново масло, соино масло итн.; 

4. Преработка на растителни масла: дување, вриење 
(варење), дехидратација, хидрохенизација итн.; 

5. Производство на животински масла и масти; 
6. Добивање на рибино масло и масло од морски 

цицачи; 
7. Производство на памучен линтер, погачи од мас-

лодајни семиња и други остатоци од производството на 
масло; 

8. Екстракција на растително масло и на животин-
ската маст и рафинирање на растителното масло. 

 
Производство на маргарин и слични масти за ја-

дење 
1. Производство на маргарин; 
2. Производство на мешавини и слични мазива; 
3. Производство на мешани масти за јадење. 
 
Производство на мелнички производи и скроб 

како и производи од скроб 
1. Мелење на жита: производство на брашно, гриз, 

прекрупа или топчиња од пченица, рж, овес, пченка и 
други жита; 

2. Обработка на ориз: производство на бланширан, 
мелен, полиран, глазиран, делумно сварен или конвер-
тиран, производство на брашно од ориз; 

3. Мелење на зеленчук: производство на брашно од 
сушен мешункаст зеленчук, корен или трупка или од 
ореви плодови за јадење; 

4. Производство на пченкарно масло; 
5. Производство на гликоза, сируп од гликоза, мал-

тоза, инулин итн.; 
6. Производство на глутен; 
7. Инсталации на производство на индустриски 

скроб. 
 
Производство на шеќер 
1. Производство или рафинирање на шеќер (сахаро-

за) и супститути на шеќер што се добиваат од сок од 
трска, репа, јавор и палма; 

2. Производи на сирупи од шеќер; 
3. Производи на сирупи и шеќер од јавор. 
 
Производство на какао, чоколади и кондиторски 

производи 
1. Производство на какао, какао - путер, какао - 

маст, какао - масло; 
2. Производство на чоколади и чоколадни бонбони; 
3. Производство на кондиторски производи: кара-

мели, кашу, нугати, фондан, бела чоколада; 
4. Производство на гуми за џвакање; 
5. Конзервирање на овошје, јаткасти плодови, кори 

од овошје и други делови растенија во шеќер; 
6. Производство на фабрикувани слатки дражеи и 

пастили против кашлање. 
 
Производство на хомогенизирани препарати и 

диететска храна 
1. Производство на храна за одредени нутрициони-

стички цели: 
- Храна за доенчиња; 
- Дополнително млеко и  друга дополнителна храна 

за доенчиња; 
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- Храна за бебиња; 
- Нискокалорична храна за регулирање на телесната 

тежина; 
- Диететска храна за специјални медицински цели; 
- Храна со намалена содржина на калиум, вклучу-

вајќи ја и диеталната сол со намалена содржина на на-
триум или без натриум; 

- Храна без протеини; 
- Храна за употреба при големи физички напори, 

особено за спортисти; 
2. Храна за дијабетичари.  
Производство на останати прехранбени произво-

ди, неспомнати на друго место 
1. Производство на вештачки концентрати; 
2. Производство на квасец; 
3. Производство на екстракти и сосови од месо, ри-

ба, мекотели и лушпари; 
4. Производство на сурогати (замена) на млеко и 

сирење; 
5. Производство на производи од јајца, албумин од 

јајца.  
Производство на готова храна за животни 
1. Обработка на отпадот и остатоците од кланица за 

производство на храна за домашни животни; 
2. Производство на готова храна за домашни миле-

ници, вклучувајќи кучиња, мачки, птици, риби итн. 
 
Производство на пијалаци 
1. Производство на пиво и слад.  
 

IV – ТЕКСТИЛНА, КОЖНА, ДРВНА И ИНДУСТ-
РИЈА ЗА ХАРТИЈА 

 
Производство на текстил 
1. Подготвителни операции на текстилни влакна: 
- Намотување и перење на свила; 
- Одмастување и карбонизација на волната како и 

боење на руното; 
- Кардирање и чешлање на сите видови на влакно 

било од животинско, растително или од вештачко по-
текло; 

2. Предење и производство на предиво и конец за 
ткаење или шиење, за продажба или за понатамошна 
обработка; 

- Косење на лен; 
- Текстурирање, намотување, свиткување, врзување 

и перење (натопување) на предиво од синтетички или 
вештачки влакна; 

3. Белење и боење на текстилни ткаенини, предива 
и текстилни артикли, вклучувајќи и облека; 

4. Белење на џинс; 
5. Правење водоотпорна, боење, гумирање или им-

прегнирање на купена облека. 
 
Штавење и доработка на кожа и слични произ-

води од кожа 
1. Штавење, боење и доработка на кожа; 
2. Стружење, четкање (чистење), штавење, белење, 

шишање (стрижење) и чепкање (кубење) и боење на 
кожа со крзно и сурова кожа со влакна. 

 
Производство на хартија и производи од хартија 
1. Производство на хартија и картон; 
2. Производство на целулоза (пулпа). 
 
Печатење со примена на лесно испарливи орган-

ски соединенија∗ 
1. Печатење весници и останати периодични изда-

нија кои што излегуваат најмалку четири пати неделно; 
                                                                 
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи орган-
ски соединенија  

2. Печатење магазини и останати периодични изда-
нија кои што излегуваат помалку од четири пати не-
делно; 

3. Печатење на книги, брошури, музички дела, пе-
чатени реклами, мапи, атласи, постери, рекламни ката-
лози, проспекти, енциклопедии, албуми, таксени мар-
ки, лични документи, чекови и други хартии од вред-
ност, комерцијални печатени материјали и други печа-
тени материјали; 

4. Печатење на текстил, пластика, чаши, метал, др-
во и керамика. 

 
V – ЕНЕРГЕТИКА 

 
1. Производство на производи од печка за коксира-

ње (производство на кокс и полукокс, катран и катран 
од кокс, гас во печка за коксирање, катран од суров јаг-
лен и лигнит, агломерација на кокс); 

2. Производство на рафинирани нафтени произво-
ди, и тоа: 

- моторни горива (бензин, керозин итн.); 
- горива: лесни, средни и тешки горива, масла, ра-

финериски гасови како што се етан, пропан, бутан итн.; 
- масла и масти за подмачкување, вклучувајќи и от-

падни масла; 
- производи за петрохемиска индустрија и облоги за 

покривање на патишта; 
- шпиритус, вазелин, парафин, згусната нафта итн.; 
- нафтени брикети; 
- производство на биогорива и мешање на биогори-

ва, т.е. мешање на алкохол со нафта; 
- брикети од тресет; 
- брикети од суров јаглен и лигнит. 
3. Индустриски инсталации за производство на еле-

ктрична енергија, пареа и топла вода, вклучувајќи ги и 
согорувачките инсталации со моќност под 10 МW; 

4. Хидроелектрични централи до 10 МW; 
5. Електрани кои користат обновливи извори на 

енергија (сонце, ветер, биомаса, биогас, геотермална и 
др.) со моќност до 200 МW; 

6. Производство на гас (со карбонизирање на јаглен од 
нуспроизводите во земјоделството или од отпадоци, по 
пат на чистење, мешање и преку други процеси од раз-
лични видови на гасови, вклучувајќи и природен гас); 

7. Индустриски инсталации за пренос и дистрибу-
ција на гас, пареа и топла вода и за пренос и дистрибу-
ција на електрична енергија со површински водови. 

 
VI – ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА∗ 

 
1. Преработка на меѓупроизводи и производи на хе-

микалии; 
2. Производство на пестициди и на фармацевтски 

производи; 
3. Производство на бои, лакови и слични премази, 

печатарско мастило и китови; 
4. Производство на лепаци; 
5. Производство на етерични масла; 
6. Производство на сапуни и детергенти; 
7. Производство на средства за чистење и полира-

ње; 
8. Производство на парфеми и тоалетни препарати; 
9. Магацински објекти на нафта, нафтени деривати, 

петрохемиски и хемиски производи; 
10. Производство на експлозиви. 
 
Превлекување со примена на препарати кои со-

држат испарливи органски соединенија∗ 
1. Превлекување со лепило (освен поврзано со пе-

чатарски дејности); 
                                                                 
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи орган-
ски соединенија  
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2. Превлекување: возила, нови автомобили, камион-
ски кабини, комбиња, камиони, автобуси, приколки, 
метални и пластични површини (авиони, бродови, во-
зови итн.), дрвени површини, штоф, хартија, кожа; 

3. Превлекување на калем; 
4. Превлекување на жица за намотки. 
 

VII – ИНДУСТРИЈА НА ГУМА∗ 
 
1. Производство на производи од гума; 
2. Преработка на гума или преработка на гума со 

примена на следните операции: матење, мелење, меша-
ње, валање, истиснување и вулканизација на природна 
или на синтетичка гума и сите помошни операции за 
претворање на природната или на синтетичката гума во 
готов производ;  3. Производство на надворешни и вна-
трешни гуми за возила; протектирање на надворешни и 
внатрешни гуми за возила;∗ 

4. Производство на други производи од гума (це-
вки, црева, транспортни ленти, презервативи од гума, 
вештачки гради, гумени предмети за облека (само ако 
се залепени, а не сошиени), гумирано предиво и ткае-
нини, душеци на дување, четки, чешели, подни прекри-
вки, балони итн. 

 
VIII – ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ  

МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

1. Производство на стакло, вклучително и стаклено 
влакно;  

2. Производство на огноотпорни производи; 
3. Производство на градежни материјали од глина; 
4. Производство на керамички плочки и подни пло-

чи; 
5. Производство на цигли, ќерамиди и производи од 

печена глина за градежништво; 
6. Производство на керамички предмети за дома-

ќинствата и керамички украсни предмети; 
7. Производство на керамички санитарни уреди; 
8. Производство на керамички изолатори и изола-

ционен прибор; 
9. Производство на други технички производи од 

керамика (предмети за лабораториски, хемиски и инду-
стриски потреби); 

10. Производство на керамички лонци, садови и 
слични производи што се користат за пренесување или 
пакување на стока; 

11. Производство на цемент; 
12. Производство на вар и гипс; 
13. Производство на производи од бетон за градеж-

ни цели; 
14. Производство на производи од гипс за градежни 

цели; 
15. Производство на готова бетонска маса; 
16. Производство на малтер; 
17. Производство на влакнест цемент; 
18. Производство на други производи од бетон, 

гипс и цемент; 
19. Производство на абразивни брусни производи и 

други неметални производи неспомнати на друго место 
(мелнички камења, камења за острење и полирање, ми-
нерални изолациони материјали итн.). 

 
IX – ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛИ 

 
1. Производство на сурово железо, челик и фероле-

гури; 
2. Производство на цевки, шупливи (издлабени) 

профили и слични производи од челик; 

                                                                 
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи орган-
ски соединенија  

3. Производство на други производи со примарна 
преработка на челик; 

4. Ладно влечење на прачки; 
5. Ладно валање на тесни ленти; 
6. Ладно обликување и свиткување; 
7. Ладно извлекување на жица; 
8. Производство на благородни метали; 
9. Производство на алуминиум; 
10. Производство на олово, цинк и калај; 
11. Производство на бакар; 
12. Производство на други обоени метали (хром, 

манган, никел, нивни легури, нивна примарна прерабо-
тка итн.); 

13. Преработка на нуклеарно гориво; 
14. Леење на железо; 
15. Леење на челик; 
16. Леење на лесни метали (леење на полуготови 

производи од алуминиум, магнезиум, титаниум, цинк 
итн.); 

17. Леење на други обоени метали (леење одливки 
од тешки метали, благородни метали и леење во калапи 
на одливки од обоени метали); 

18. Производство на фабрикувани метални произво-
ди, освен машини и опрема; 

19. Производство на метални конструкции и делови 
на конструкции; 

20. Производство на оружје и муниција; 
21. Валавници за метали; 
22. Обработка и превлекување на метали; 
23. Производство на батерии и акумулатори. 
 
Производство на машини за општа намена 
1. Производство на моторни возила; 
2. Производство на каросерии за моторни возила, 

приколки и полуприколки; 
3. Производство на електрична и електронска опре-

ма за моторни возила; 
4. Производство на други делови и дополнителен 

прибор за моторни возила; 
5. Производство на останата опрема за транспорт 

(производство на чамци, бродови, шински возила и ло-
комотиви, воздухопловни летала како и производство 
на нивни делови); 

6. Изградба на чамци за рекреација и спортски чам-
ци; 

7. Производство на воени борбени возила; 
8. Производство на превозни средства неспомнати 

на друго место (мотоцикли, велосипеди  и инвалидски 
колички и сл.). 

 
X - УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД И ДЕЈНОСТИ  

ЗА САНАЦИЈА НА ОКОЛИНАТА 
 

1. Инсталации за преработка, третман и отстранува-
ње на отпад; 

2. Пречистителни станици за отпадни води со капа-
цитет на еквивалент под 10 000 жители; 

3. Станици за третман на мил добиен со третман на 
отпадни води; 

4. Складирање на метални отпадоци, вклучително и 
стари возила; 

5. Инсталации за дезинфекција на тврди отпадоци и 
нивно користење во земјоделството; 

6. Инсталации (складови и собирни центри) за при-
времено чување на опасен отпад; 

7. Собирање, третман и отстранување на опасен от-
пад; 

8. Инсталации за депонирање, рециклирање или со-
горување на опасен отпад, согорување на комунален 
отпад, депонирање на неопасен отпад. 
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XI - ИНФРАКСТУРНИ ПРОЕКТИ 
 
1. Проекти за изградба на индустриски комплекси; 
2. Градежни проекти, во кои е вклучена изградба на 

трговски центри и паркиралишта, туристички населби, 
царински зони и катни гаражи; 

3. Проекти за изградба на железнички пруги и на 
капацитети за претовар за комбиниран сообраќај и на 
терминали за комбиниран сообраќај, подземни желез-
ници и жичари; 

4. Проекти за изградба на аеродроми; 
5. Проекти за изградба на  водни патишта, приста-

ништа и пристаништа за рибарење; 
6. Проекти за изградба системи за пренос на вода, 

канализациони системи и системи за заштита од попла-
ви; 

7. Проекти за изградба на брани и други хидротех-
нички објекти за задржување на водата; 

8. Проекти за изградба на трамвајски линии, повр-
шински и подземни железнички линии, суспендирани 
линии од конкретен тип, коишто се користат исклучи-
во или главно за патнички сообраќај; 

9. Проекти за изградба на магистрални нафтоводни, 
гасоводни или продуктоводни инсталации; 

10. Проекти за инсталирање на водоводи на големи 
растојанија; 

11. Крајбрежни и земјени зафати за заштита од еро-
зија и заради регулација на површински водни тела; 

12. Проекти за црпење на подземни води и повтор-
но полнење на подземни водни тела; 

13. Проекти за изградба на системи за пренос на 
водни ресурси меѓу речни сливови, 

14. Изградба на автопати и магистрални патишта; 
15. Реконструкција на автопати и магистрални па-

тишта за повеќе од 10 km; 
16. Гранични премини; 
17. Градби за високо образование; 
18. Градби за терцијарна здравствена заштита; 
19. Телекомуникациски системи (базни станици) 

надвор од населени места; 
20. Далноводи со напонско ниво од 1 kV до 110 kV; 
21. За оперативни далноводи со напонско ниво од 1  

kV до 110 kV, по напонско ниво од: 6 kV, 10 kV, 20 kV, 
35 kV и 110 kV, со приложени ситуации на локациите 
на траси по подрачје на општина и нивна вкупна дол-
жина; 

22. Трансформаторски станици над 10 kW; 
23. За оперативни трансформаторски станици над 

10 kW согласно моќноста и напонското ниво, со прило-
жени ситуации на локациите на подрачје на општина; 

24. Разводна градска гасоводна мрежа. 
 

XII - ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ 
 
1. Цевководен транспорт (транспорт на гас, течно-

сти, вода, гас, разреден цемент, малтер и други стоки 
преку цевководи); 

2. Работа со станични објекти како што се желез-
нички станици, автобуски станици, аеродроми; 

3. Паркиралишта или јавни гаражи; 
4. Складирање и точење на гас, нафта и нафтени де-

ривати за превозни цели (бензински пумпи и други то-
чилници) 

 
XIII - ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И СЕРВИСНИ 

ДЕЈНОСТИ СО ХРАНА 
 
1. Хотели и слични објекти за сместување (хотел-

ски населби, апартмански хотели и мотели) со предви-
дени повеќе од 100 легла, надвор од урбанизирани по-
драчја и сите оние кои се лоцирани во заштитени по-
драчја на природата; 

2. Одморалишта и останати објекти за пократок 
престој (детски и останати летувалишта, станови за го-
сти и бунгалови, селски куќи и колиби без домашна 
послуга; одморалишта за млади  и планинарски одмо-
ралишта) со предвидени повеќе од 100 легла, надвор од 
урбанизирани подрачја и сите оние кои се лоцирани во 
заштитени подрачја на природата; 

3. Кампови, автокампови и простори за кампирање 
со предвидени повеќе од 50 места надвор од урбанизи-
рани подрачја и сите оние кои се лоцирани во заштите-
ни подрачја на природата. 

 
XIV - ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН 

РАЗВОЈ 
 

1. Истражување и експериментален развој во при-
родните, техничките и технолошките науки; 

2. Истражување и експериментален развој во био-
технологијата. 

 
XV - ФОТОГРАФСКИ ДЕЈНОСТИ*  

1. Обработка на филмови (дејност на лаборатории за 
развивање на филмови и изработка на фотографии). 

 
XVI - УМЕТНОСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА  
Креативни, уметнички и забавни дејности 
1. Зоолошки градини; 
2. Дејности на забави и тематски паркови,  

 
XVII - УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 

 
1. Перење и хемиско чистење на текстилни и крзне-

ни производи* 
______________________ 
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи ор-

гански соединенија 
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи ор-

гански соединенија 
__________ 

988. 
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ГЛАВНИ ШУМСКИ 
ПРОИЗВОДИ ОД ВЕТРОИЗВАЛИ И ОД СНЕГО-
ИЗВАЛИ ВО ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ"-П.О.- 

СКОПЈЕ 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цени на главни шумски производи од 
ВЕТРОИЗВАЛИ и од СНЕГОИЗВАЛИ во ЈП „Маке-
донски шуми"-п.о.-Скопје, бр. 02-1824/4-2 донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие. 

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

 
     Бр. 51-8444/1-11            Заменик на претседателот 
28 јануари 2012 година          на Владата на Република 

     Скопје                              Македонија,  
   м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
989. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28.2.2012 година, 
донес 
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О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИ-
НАТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА 
НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА НАЦИОНАЛНАТА 
СТРАТЕГИЈА ЗА СТАРИ ЛИЦА 2010-2020 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Национално Координа-
тивно тело за следење и евалуација на имплементација-
та на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 
година.  

           
Член 2 

Национално Координативно тело за следење и ева-
луација на имплементацијата на Националната страте-
гија за стари лица 2010-2020 година, ќе биде составено 
од претставници на Министерството за труд и социјал-
на политика-седум членa, Министерството за образова-
ние и наука - еден член, Министерството за здравство - 
еден член, Министерството за правда - два членa, Ми-
нистерството за транспорт и врски - еден член, Мини-
стерството за култура - еден член, Министерството за 
финансии - еден член, Министерството за локална са-
моуправа - еден член, ЈУ Завод за социјални дејности - 
еден член, Сојуз на здруженијата на пензионери на Ре-
публика Македонија- еден член, Црвен крст на Репуб-
лика Македонија - еден член, Здружение за унапреду-
вање на условите за грижа и сместување на стари лица 
Хуманост - Скопје- еден член.  

Со Национално Координативно тело за следење и 
евалуација на имплементацијата на Националната стра-
тегија за стари лица 2010-2020 година ќе претседава 
Министерството за труд и социјална политика во пери-
одот за имплементација на Националната стратегија за 
стари лица 2010-2020 година, почнувајќи од денот на 
конституирање на Координативното тело. 

По потреба на предлог од координаторот во работа-
та на Националното координативно тело повремено ќе 
може да учествуваат и претставници од редот на: Цен-
трите за социјална работа; Институтот за социјална ра-
бота и социјална политика; Бирото за развој на образо-
ванието; академските институти и институции; Нацио-
налната комисија за насилство и здравје; Национално-
то Координативно тело за следење и оценка на импле-
ментацијата на Националната Стратегија за заштита од 
семејно насилство; Институтот за јавно здравје на Ре-
публика Македонија; здравствени установи од примар-
ната, секундарната и терциерната здравствена заштита; 
Заедница на единици на локалната самоуправа, граѓан-
ски организации и други. 

 
Член 3 

Делокругот на  ова тело е во функција на : 
- следење и евалуациjа на спроведувањето на Опе-

ративниот план  за спроведување на Националната 
стратегијата за стари лица; 

- подготовка на детален акционен план за спроведу-
вање на Националната стратегијата за стари лица; 

- следење на временска рамка и носителите одго-
ворни за спроведување на мерките и активностите од 
Националната стратегијата за стари лица како и нивно 
координирање и помагање; 

- развивање на план за следење на прогресот сог-
ласно со индикаторите наведени во Оперативниот 
план; 

- вршење на редовни (годишни) проценки за напре-
докот во однос на спроведувањето на Националната 
стратегијата за стари лица; 

- изготвување на упатства за унапредување на коор-
динативниот пристап; 

- планирање и извршување на координирани актив-
ности; 

- изготвување на редовен годишен извештај за свое-
то работење; 

- развивање на  иницијативи во однос на реализира-
њето на мерките и активностите на централно и локал-
но ниво на локална самоуправа; 

- изготвување на предлози и мислења за законски и 
подзаконски акти на полето на заштита на старите ли-
ца. 

Член 4 
Национално Координативно тело за следење и ева-

луација на имплементацијата на Националната страте-
гија за стари лица 2010-2020 година за својата работа ја 
известува Владата на Република Македонија на крајот 
на секоја година.  

 
Член 5 

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

 
   Бр. 41-813/1                     Заменик на претседателот 
28 февруари 2012 година   на Владата на Република 

     Скопје                           Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
  

990. 
Bpз основа на член 54-a став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со  стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 2.03.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ HA ДВИЖНА СТВАР НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ ЗА ВРШЕЊЕ HA ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ HA 
УСЛУГИ HA ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА  

М-НАВ АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-

та за цивилно воздухопловство и престанува користе-
њето на движната ствар- патничко возило Минибус - 
Форд транзит, тип: FCD 614T430ELWB161 BUS со 
број на шасија: WFOXXTTFD8A52512 и број на мотор: 
H9FB/ 8А53612 година на производство: 2008. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надоместок на Акционерското 
друштво во државна сопственост за вршење на дејно-
ста давател на услуги на воздухопловната навигација 
М-НАВ АД Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство склучува договор со претседателот на Управниот 
одбор на М-НАВ АД Скопје, со кој се уредуваат права-
та и обврските на движната ствар од член 1 на оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 41-1055/1                 Заменик на претседателот 
2 март  2012 година                на Владата на Република 

   Скопје                            Македонија,  
   м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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991. 

Врз основа на член 99 став 9 од Законот домување 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.99/2009, 57/2010, 36/2011, 
54/2011 и 13/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 28.02.2012 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПР-
ОДАЖБА НА СТАНОВИ И ПОДРУМИ ВО ОБЈЕ-
КТОТ  „МАКЕДОНИЈА“  НА УЛ. „БОРИС КИДРИЧ“  

ББ ВО ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на станови и подруми во објектот „Македо-
нија“ на ул.„Борис Кидрич“ бб во Прилеп, донесена од 
Одборот на директори на Акционерското друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со де-
ловен простор од значење за Републиката - Скопје 
бр.02-1642/7-2 од 10.02.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 41-1079/1                    Заменик на претседателот 
28 февруари 2012 година     на Владата на Република 

   Скопје                               Македонија,  
   м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
992. 

Врз основа на член 99, став 9 од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
28.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ И ПОДРУМИ ВО ОБ-
ЈЕКТОТ БЛР 1 Ц2 НА УЛ. “КОЧО РАЦИН“ БР. 38,  

40, 42 ВО БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на станови и подруми во објектот БЛР 1 Ц2 
на ул. Кочо Рацин бр. 38,40,42 во Битола бр. 02-1642/5-
2 од 10.02.2012 година донесена од Одборот на дире-
ктори на Акционерското друштво за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката – Скопје. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 41-1080/1                  Заменик на претседателот 
28 февруари 2012 година       на Владата на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
993. 

Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012“), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на  
28.2.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СТА-
НОВИ И ПОДРУМИ ЗА ОБЈЕКТОТ БЛР 1 Ц2 НА 
УЛ. „КОЧО РАЦИН“ БР.38, 40,42 ВО БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на продажни цени за станови и подруми 
објектот БЛР 1 Ц2 на ул. Кочо Рацин бр. 38,40,42 во 
Битола бр. 02-1642/10-2 од 10.02.2012 година, донесена 
од Одборот на директори на Акционерското друштво 
за изградба и стопанисување со станбен простор и со 
деловен простор од значење за Републиката – Скопје. 

 
Член 2 

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

 
          Бр. 41-1082/1                Заменик на претседателот 
28 февруари 2012 година       на Владата на Република 
              Скопје                                   Македонија, 

м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

994. 
Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија", 
бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11 и 13/12), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 28.02.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 
ЗА СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА ЗА ОБЈЕ-
КТОТ „МАКЕДОНИЈА“ НА УЛ.„БОРИС КИДРИЧ“ ББ  

ВО ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на просечни продажни цени за станови на-
менети за продажба за објектот „Македонија“ на 
ул.,,Борис Кидрич“ бб во Прилеп бр.02-1642/13-2 од 
10.02.2012 година, донесена од Одборот на директори 
на Акционерското друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката - Скопје. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 41-1083/1                       Заменик на претседателот 
28 февруари 2012 година       на Владата на Република 

   Скопје                             Македонија,  
   м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
995. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 
за концесии и други видови јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
07/09, 139/08, 61/09 и 52/10) и член 36 став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
13.3.2012 година донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕ-
КТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИ-
БИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОН-
ЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕ-
КТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИ-
РАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА 
СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И 
ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК 
ЗА ЛОКАЦИЈАТА 213 НА БЕЛА РЕКА, ЛОКАЦИЈА-
ТА  228  НА  РЕКА ГРАДЕШНИЦА И ЛОКАЦИЈАТА  

229 НА РЕКА ГРАДЕШНИЦА 
 

Член 1 
Постапката за доделување на концесија за вода по 

Јавниот повик за прибирање на понуди за доделување 
на концесија за вода за производство на електрична 
енергија од 44 мали хидроелектрични централи по мо-
делот проектирање, изградба, оперирање и пренос на 
сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во 
постапка со Отворен повик („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 166/10 и 21/11), за локацијата 
213 на Бела река, локацијата 228 на река Градешница и 
локацијата 229 на река Градешница се прекинува, зара-
ди откажување на најповолниот понудувач да го пот-
пише договорот за концесија. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со  денот на објавува-

њето во „Службен   весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 41-1313/1                      Претседател на Владата 

13 март 2012 година              на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
996. 

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) 
и член 12 став 4 и 23, ставови 2, 3 и 4 од Законот за 
технолошки индустриски развојни зони („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009 и 156/2009), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.3.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА “КИЧЕВО” 

 
Член 1 

Се основа Технолошко индустриска развојна зона 
"Кичево" во опфат 1. 

 
Член 2 

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Вла-
дата на Република Македонија.  
 

Член 3 
Називот на Технолошко индустриската развојна зо-

на е: Технолошко индустриска развојна зона „Кичево“. 
Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ „Кичево“. 
 

Член 4 
Технолошко индустриска развојна зона „Кичево“ 

во опфатот 1 е дефинирана со државна урбанистичка 
планска документација согласно член 50 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ 6р. 51/05, 137/07, 91/09, 

124/10, 18/11 и 53/11), а градбите се од прва категорија 
согласно член 57 став 1 точка 2 од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11,  54/11, 36/11 и 13/12). 

Технолошко индустриската развојна зона „Кичево“ 
во опфатот 1, се основа на земјиште, сопственост на 
Република Македонија, со вкупна површина од         
133 495 м2, која претставува: 

КП 25/1, 26/1, 27, 28, 29/1, 299 со површина 133 
007м2 заведени во Имотен Лист број 962 за КО Србја-
ни, и КП 1532/2 со површина 488 м2 заведена во Имо-
тен Лист бр. 310 за КО Србјани и Геодетскиот елаборат 
за посебна намена за потполна (трајна) експропријаци-
ја, одобрен од Агенцијата за катастар на недвижности - 
Центар за катастар на недвижности - Кичево со бр. 11-
10/473 од 22.11.2010 година. 

 
Член 5 

Технолошко индустриската развојна зона „Кичево“, 
опфат 1 се основа за вршење на дејностите согласно 
член 35 од Законот за технолошки индустриски развој-
ни зони. 

 
Член  6 

Технолошко индустриската развојна зона „Кичево“, 
опфат 1 се основа на определено време од 99 години. 

 
Член 7 

Работите во врска со основањето, управувањето и 
развојот на зоната во име на Владата на Република Ма-
кедонија ги врши Дирекцијата за технолошки инду-
стриски развојни зони. 

 
Член 8 

Заради вршење на работите во врска со управува-
њето и развојот на зоната, согласно Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони, со земјиштето опи-
шано во член 4 од оваа одлука, управува Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони. 

Земјиштето од став 1 од овој член, Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони може да го да-
ва под закуп согласно Законот за технолошки инду-
стриски развојни зони. 

 
Член 9 

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

 
     Бр. 41-1348/1                  Заменик на претседателот 
2 март  2012 година                на Владата на Република 

     Скопје                           Македонија,  
   м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
997. 

Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање 
на обврзници на Република Македонија за денациона-
лизација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 37/2002, 89/2008, 161/2009 и 6/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 2.3.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ЕДИНАЕСЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ 
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
1. Република Македонија врши Единаесетта емиси-

ја на обврзници за денационализација. 
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 

10.000.000,00 евра. 
3. Co емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа 

одлука се опфатени сите правосилни решенија за дена-
ционализација од 1.1.2011 година до 31.1.2012 година 
со кои како надомест се дадени обврзници. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-1400/1                     Заменик на претседателот 

2 март 2012 година                  на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
998. 

Врз основа на член 42, став 3 од Законот за градеж-
но земјиште (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011 и 53/2011) Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 28.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на  општина Аеродром се дава пра-
во на трајно користење градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија, кое претставува  КП 
1734/28, КО Кисела Вода 2, со површина од 1399 м2, 
евидентирано во Имотен лист број 42982, кое согласно 
Извод од Детален урбанистички план – локалитет Ре-
онски центар – УЕ А, Блок 1 и 2, број 1/2012  е намене-
то за изградба на објект со намена – јавни институции. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-971/1                      Заменик на претседателот 

28 февруари 2012 година        на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
999. 

Врз основа на член 10 став 2 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) и член 26 став 1 од Законот за концесии и дру-
ги видови на јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 
64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 28.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА  
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, СО ЈАВЕН ПОВИК 

 
Член 1 

Концесиите  за детални геолошки истражувања на 
минерални суровини се доделуваат во функција на вр-
шење на детални геолошки истражувања на минерални 
суровини на локалитетите за кои се предлага доделува-
ње. Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 
работи за истражување на минерални суровини како 
единствен начин за продолжување на дејноста потреб-
но е да се доделат под концесија минералните сурови-
ни определени со оваа одлука. 

Член 2 
Како основни цели за доделување на концесиите за 

вршење на детални геолошки истражувања е создавање 
на услови за рамномерно истражување на минералните 
суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е вршење на детални геоло-
шки истражувања на поодделни видови на минерални 
суровини на следните локалитети: 

- локалитет “Лиска“ -  Старо Нагоричане за мине-
рална суровина глина; 

- локалитет “Петралица“ - Ранковце за минерална 
суровина глина; 

- локалитет “Манастирец“ - Карбинци за минерална 
суровина глина;  

- локалитет “Кокошиње“ - Куманово за минерална 
суровина бентонит; 

- локалитет “Ливадиште“ с.Никодин - Прилеп за 
минерална суровина кварц; 

- локалитет “Рулавица“ с.Псача - Ранковце за мине-
рална суровина кварц; 

- локалитет “Голубица“ с.Клечовце - Куманово за 
минерална суровина кварц; 

- локалитет “с.Марул “ - Прилеп за минерална суро-
вина кварц; 

- локалитет “с.Вепрчани “ - Прилеп за минерална 
суровина кварц; 

- локалитет “с.Тополчани“ - Прилеп за минерална 
суровина кварц; 

- локалитет “Брија“ с. Мојанци - Арачиново за ми-
нерална суровина кварц;  

- локалитет “Остра Чука“ - Долнени за минерална 
суровина варовник; 

- локалитет “Чардаклија“ - Штип за минерална су-
ровина варовник; 

- локалитет “Бел Камен“ - Куманово за минерална 
суровина варовник;  

- локалитет “Извор“ - Другово за минерална суро-
вина варовник; 

- локалитет “с.Чегране“ - Гостивар и Брвеница за 
минерална суровина варовник; 

- локалитет “Плоча-Бигор“ - Струга за минерална 
суровина варовник; 

- локалитет “Грнчиште “ - Градско  за минерална 
суровина варовник;  

- локалитет “Оџалија “ - Карбинци за минерална су-
ровина шкрилец;  

- локалитет “Голем Рид “ - Радовиш за минерална 
суровина шкрилец;  

- локалитет “Корешница “ - Демир Капија за мине-
рална суровина дијабаз; 

- локалитет “Гавран “ - Струмица за минерална су-
ровина дијабаз; 

- локалитет “Ежово Брдо “ - Карбинци за минерална 
суровина базалт;  

- локалитет “Кашка“ с. Кишино - Лозово за мине-
рална суровина кајанит; 

- локалитет “Мрзенци “ - Гевгелија за минерална 
суровина песок и чакал; 

- локалитет “Брждани “ - Другово за минерална су-
ровина железо; 

- локалитет “Турје“ - Другово и Дебарца за мине-
рална суровина железо; 

- локалитет “Осогово“ - Македонска Каменица и 
Крива Паланка за металични минерални суровини; 

- локалитет “Декова Дабица“ с.Бешиште - Прилеп 
за минерална суровина оникс и травертин; 

- локалитет “с.Бешиште“ - Прилеп за минерална су-
ровина оникс и травертин; 

- локалитет “с.Сокол “ - Прилеп за минерална суро-
вина мермер; 
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- локалитет “Дрманка“ - Прилеп за минерална суро-
вина гранит. 

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат на понудувачите што ќе ги задоволат усло-
вите содржани во тендерската документација и јавниот 
повик. 

  
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите од член 3 
на оваа одлука ќе се спроведе како постапка за доделу-
вање на концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања со отворен повик. 

 
Член 5 

Начинот на плаќање и пресметување на концеси-
скиот надоместок ќе се определи согласно 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 (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 72/2007, 19/2009, 105/2009, 60/2010, 
94/2010 и 12/2012). 

 
Член 6 

Постапката за доделување на концесиите за детал-
ни геолошки истражувања ќе биде спроведена во рок 
од 90 дена. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии, министерот за економија формира Коми-
сија за спроведување на постапката во рок од пет дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член треба да ја подго-
тви тендерската документација и јавниот повик, по 
претходно одобрување од министерот за економија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 
од овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот по-
вик во домашни јавни гласила. 

 
Член 7 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 41-955/1                      Заменик на претседателот 

28 февруари 2012 година       на Владата на Република 
    Скопје                                        Македонија, 
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1000. 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
157/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 28.2.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
ВО ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА  

ГРАДИНКА „ЛИЛИПУТ“ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за трансформаци-

ја без ликвидација на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги ЛИЛИПУТ ДООЕЛ увоз- извоз Скоп-
је, со седиште на ул. „Салвадоре Аљенде“ бр.12, Скоп-

је-Центар во приватна установа за деца - детска гра-
динка „ЛИЛИПУТ“ во Скопје на ул. „Салвадоре Аљен-
де“ бр. 12 Скопје-Центар.  

 
Член 2 

Правното лице од член 1 од оваа одлука обезбедува 
простор, средства и кадри согласно Правилникот за 
стандардите и нормативите за вршење на дејноста на 
детска градинка („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/09).  

 
Член 3 

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

 
Бр.41-949/1                         Заменик на претседателот 

28 февруари 2012 година         на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1001. 

Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/09, 57/10, 36/11, 54/11 и 13/12), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 28.2.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СТАНОВИ И ПОДРУМИ 
ЗА СТАНБЕН ОБЈЕКТ НА  УЛ. “ЃОРЃИ ВАСИЛЕВ“ БР. 42  

ВО СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлука за 

утврдување на продажни цени за станови и подруми за 
станбен објект на ул. „Ѓорѓи Василев“ бр.42 во Стру-
мица донесена од Одборот на директори на Акционер-
ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката - Скопје под бр. 02-1642/11-2 од 10.2.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 41-1087/1                  Заменик на претседателот 
28 февруари 2012 година       на Владата на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1002. 

Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11 и 13/12), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 28.2.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ И ПОДРУМИ ВО ОБ-
ЈЕКТОТ НА УЛ. „ЃОРЃИ ВАСИЛЕВ“ БР. 42 ВО  

СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на станови и подруми во објектот на ул 
„Ѓорѓи Василев“ бр. 42 во Струмица донесена од Одбо-
рот на директори на Акционерското друштво за изград-
ба и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката - Скопје бр. 02-
1642/6-2 од 10.2.2012 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
        Бр. 41-1088/1                   Заменик на претседателот 
28 февруари 2012 година        на Владата на Република 
             Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1003. 

Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012), Владата 
на Република Македонија  на седницата одржана на 
28.02.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ, ПОДРУМИ ВО ОБЈЕ-
КТИ ВО РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ, НАСЕЛ-
БА НОВО ЛИСИЧЕ – СКОПЈЕ ВО (ПАКЕТ 1, ПА-
КЕТ 2, ПАКЕТ 3)  ОБЈЕКТИ:  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 

3.8 И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ Б3, ВО ИЗГРАДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на станови, подруми во објекти во реонски 
центар Аеродром, населба Ново Лисиче – Скопје во 
(пакет 1, пакет 2, пакет 3) објекти: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.8 и подземен паркинг Б3, во изградба, донесена 
од Одборот на директори на Акционерското друштво 
за изградба и стопанисување со станбен простор и со 
деловен простор од значење за Републиката – Скопје, 
под бр. 02-1642/8-2 од 10.02.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 41-1090/1                   Заменик на претседателот 
28 февруари 2012 година      на Владата на Република 

     Скопје                              Македонија,  
   м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
1004. 

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за кори-
стење 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 2.03.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОКОТ И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО  ЗА ФИНАНСИИ –  ЦАРИНСКА  

УПРАВА  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво – Државен инспекторат за земјоделство, му преста-
нува користењето на недвижни ствари – деловни про-
стории во сопственост на Република Македонија и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, се да-

ваат на времено користење за период од 24 месеци, без 
надомест на Министерството за финансии - Царинска 
управа. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари на член 1 
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен 
инспекторат за земјоделство и Министерството за фи-
нансии – Царинска управа, во рок од 15 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-1142/1                   Заменик на претседателот 

2 март 2012 година                 на Владата на Република 
     Скопје                            Македонија,  

   м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

1005. 
Врз основа на член 20 став (1) од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2.03.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО  ЗА  ФИНАНСИИ -  ЦАРИНСКА 

УПРАВА  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-
та за храна и ветеринарство му престанува користење-
то на недвижни ствари - деловни простории во сопс-
твеност на Република Македонија и тоа:  

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, се да-

ваат на  времено користење за период од 24 месеци, без 
надомест на Министерството за финансии - Царинска 
управа. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари на член 1 
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Агенцијата за храна 
и ветеринарство и Министерството за финансии - Ца-
ринска управа, во рок од 15 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-1142/2                   Заменик на претседателот 

2 март 2012 година                 на Владата на Република 
     Скопје                               Македонија,  

   м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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1006. 

Врз основа на член 55 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 2.03.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

ДРУГОВО 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, со следните карактеристики:  

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Другово. 
  

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Другово, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-905                 Заменик на претседателот 

2 март 2012 година                 на Владата на Република 
Скопје                                               Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1007. 
Врз основа на член 27-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), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 2.3.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ  НА  ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник АД Еле-

ктрани на Македонија, во државна сопственост - му 
Скопје престанува користењето на недвижните ствари– 
земјиште и згради  кои се наоѓаат во Крушино - Кичево 
запишани во Имотен лист бр.259 на КО Кичево и тоа: 

- земјиште на КП 5066 м.в. „Крушино“ со површина 
од 5.202 м2, 

- земјиште на КП 5067 м.в. „Крушино“ со површина 
од 17.506 м2, 

- земјиште  на КП 5068 м.в. „Крушино“ со површи-
на од  3.001 м2, 

- земјиште на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 
од 8.788 м2, 

- земјиште на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 
од 1.294 м2, 

- земјиште на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 
од 19 м2, 

- земјиште на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 
од 76 м2, 

- земјиште на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 
од 62 м2, 

- земјиште на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 
од 28 м2, 

- земјиште на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 
од 9 м2, 

- земјиште на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 
од 19 м2, 

- земјиште на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 
од 11 м2  

или Вкупно 36.015 м2. 
- зграда на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 

од 55 м2, 
- зграда на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 

од 305 м2, 
- зграда на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 

од 29 м2, 
- зграда на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 

од 520 м2, 
- зграда на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 

од 588 м2 
- зграда на КП 5069 м.в. „Крушино“ со површина 

од 56 м2 
или Вкупно 1.553 м2. 
        

Член 2 
Недвижните ствари од член  1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Министерс-
твото за одбрана. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука помеѓу АД Електрани на Македонија, 
во државна сопственост, Скопје и Министерството за 
одбрана да се изврши во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 41-1052/2                      Заменик на претседателот 
2 март 2012 година                  на Владата на Република 
        Скопје                                         Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1008. 

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), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 2.3.2012 година,  донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО  ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
 
Со оваа одлука на досегашниот корисник АД Еле-

ктрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје  
престанува  користењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2
Движните ствари од член  1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерс-

твото за одбрана. 
 

Член 3 
Генералниот директор на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје и министерот за 

одбрана ќе склучат договор, со кој ќе се уредат правата и обврските во врска со користењето на подвижните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

  
       Бр. 41-1052/1                                                                                                             Заменик на претседателот 
2 март 2012 година                                                                                                           на Владата на Република 

  Скопје                                                                                                                        Македонија,  
                                                                                              м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________________ 
1009. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11 ) Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28.2.2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕ-
ЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА  

ЗА СТАРИ ЛИЦА 2010-2020 ГОДИНА 
 

1. За координатор на Националното Координативно тело за следење и евалуација на имплементацијата на 
Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година се именува претставникот од Министерството за 
труд и социјална политика: 
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- Ардијан Муча- државен советник во Сектор за со-
цијална заштита -Координатор, како и шест члена од 
Министерство за труд и социјална политика: 

- Зоран Блажевски - советник- Одделение за зашти-
та и вработување на инвалидни лица, лица со воспитно 
социјални проблеми и стари лица - член 

- Елеонора Јовановиќ - советник-Одделение за со-
цијално партнерство-член 

- Мирсад Арифи - помлад соработник за аналитич-
ка поддршка на процесот на европските интеграции, 
Одделение за ЕУ интеграција и преговори за пристапу-
вање-член 

- Севги Идриз- помлад соработник Сектор за една-
кви можности-член 

- Ирена Ристеска - раководител на Сектор за пензи-
ско и инвалидско осигурување-член 

- Даниела Божиноска - советник - Сектор за пензи-
ско и инвалидско осигурување-член 

Министерство за локална самоуправа: 
- Ријат Аземи -член 
Министерство за здравство: 
- д-р Никица Панова-раководител на Сектор за се-

кундарна терциерна здравствена заштита-член 
Министерство за финансии: 
- Маја Аргировска-член 
Министерство за образование и наука: 
- Миле Гиновски -член 
Министерство за правда: 
- Азиме Адеми - советник за малолетничка правда- 

Сектор за меѓународна правна соработка -член 
- Јетон Халили- помлад соработник за борба против 

организиран криминал - Сектор за меѓународна правна 
соработка -член 

Министерство за култура: 
- Хајрие Сопи- помошник раководител на Сектор за 

дејности од областа на културата и уметноста-член 
Министерство за транспорт и врски: 
- дипл.инг.арх. Ленче Бајкова - советниик за станбе-

ни работи во Одделението за станбени работи во Се-
кторот за станбено-комунални работи и инфраструкту-
ра-член 

ЈУ Завод за социјални дејности: 
- Даниела Станојковска-член 
Сојузот на здруженијата на пензионерите: 
- Драги Аргировски-претседател на Сојуз на здру-

женија на пензионери на Република Македонија-член 
Црвен крст на Македонија 
- Љупка Петковска- член 
Здружение за унапредување на условите за грижа и 

сместување на стари лица Хуманост-Скопје: 
- Јана Поповска-член.            
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во Службен весник на Република 
Македонија“ 

 
   Бр. 41-813/2                      Претседател на Владата  

28 февруари 2012 година      на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1010. 

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 
139/2009 и 156/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13 март 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН  НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИН-

ДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 
1. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони се именува Го-
рица Атанасова – Ѓоревска, од Министерството за над-
ворешни работи. 

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

 
Бр. 23-322/3                      Претседател на Владата  

13 март 2012 година               на Република Македонија, 
  Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1011. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 
53/2011), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 март 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ВЕЛЕС  

1. Анде Марковски  се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор - претставник на основачот 
на ЈЗУ Општа болница – Велес. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Општа болница – Велес се именува Ко-
че Гаврилов. 

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

Бр. 23-1912/1                     Претседател на Владата  
13 март 2012 година              на Република Македонија, 

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

1012. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 
53/2011), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 март 2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ  

НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ОХРИД 
 
1. Наташа Спасеска  се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор - претставник на основачот 
на ЈЗУ Здравствен дом – Охрид. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид се именува Са-
шо Донев. 

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

Бр. 23-1913/1                     Претседател на Владата  
13 март 2012 година              на Република Македонија, 

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

1013. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 
53/2011), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 март 2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ -  

СТРУМИЦА 
 
1. Кире Орцев се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Центар за јавно здравје – Струмица, на негово барање. 
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2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица се 
именува Стојан Лазаров. 

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

 
Бр. 23-1914/1                     Претседател на Владата  

13 март 2012 година              на Република Македонија, 
  Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1014. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 
53/2011), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 март 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА 

- СКОПЈЕ 
 
1. Тања Савеска се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ  
Психијатриска болница – Скопје, на нејзино барање. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје се 
именува Слободанка Трајковска. 

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

 
Бр. 23-1915/1                     Претседател на Владата  

13 март 2012 година              на Република Македонија, 
  Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1015. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 
53/2011), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 март 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА  

„8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Градска општа бол-
ница „8-ми Септември“ – Скопје, на нивно барање, се 
разрешуваат: 

- Елизабета Једиковска – Митревска 
- Дени Ѓорчевски 
2. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми 
Септември“ – Скопје се именуваат: 

- Илија Тозија 
- Ангелчо Трајановски 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-1916/1                     Претседател на Владата  

13 март 2012 година              на Република Македонија, 
  Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

1016. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 
53/2011), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 март 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

– КОЧАНИ 
 
1. Верица Иванова се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Центар за јавно здравје – Кочани. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани се 
именува Дарко Стојчевски. 

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

 
Бр. 23-1917/1                     Претседател на Владата  

13 март 2012 година              на Република Македонија, 
  Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1017. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13 март 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“- ВЕЛЕС 

 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес се именува 
Кире Богевски. 

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

 
Бр. 23-1918/1                      Претседател на Владата  

13 март 2012 година              на Република Македонија, 
  Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1018. 

Врз основа на член 36 став 5 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 28.02.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА КЛА-

СТЕРСКОТО  ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за поддршка и развој на кластерско-
то здружување во Република Македонија  за 2012 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/2012 ),во Делот II  точката 1 се брише.  
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Во точката 2 која станува точка 1 износот “1.500.000,00“ се заменува со износот “1.007.000,00 “. 
По точката 1 се додаваат две нови точки 2 и 3 кои гласат: 
“2. Пренесени обврски согласно Програмата за поддршка и развој на кластерското здружување за 2011 го-

дина во износ од 1.273.000,00 денари. 
3. Исплата на ДДВ за организирање на “Регионална  текстилна конференција“ во износ од 220.000,00 де-

нари.“ 
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден  од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  
 
Бр. 51-863/1                                                                                                                Заменик на претседателот 

28 февруари 2012 година                                                                                                 на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија,  
                                                                                                                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1019. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 37/98 и 40/03) и член 42 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр.180/11), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.3.2012 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА  
ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2012 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2012 година („Службен 

весник на Република Македонија” бр.8/12), во точката 1 табелата се заменува со нова табела која гласи: 

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

 
       Бр. 41-1199/1                                                                                                                Заменик на претседателот 
2 март 2012 година                                                                                                              на Владата на Република 

  Скопје                                                                                                                            Македонија,  
                                                                                                                                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1020. 
Врз основа на член 42 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија  за 2012 годи-

на („Службен весник на Република Македонија” бр. 180/11), Владата на Република Македонија,  на седницата, 
одржана на 28.2.2012 година, донесе 

 
П Р О Г  Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ  
УЧИЛИШТА ЗА  2012 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2012 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 7/12), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта 
Потпрограма TА – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции Потпрограма ТБ – Реконструкција “, се мену-
ваат и гласат: 

 
Опис на градежни интервенции и износи  по училишта Потпрограма ТА – Изградба 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
        Бр. 41-792/1                                                                                                                  Заменик на претседателот 
28 јануари 2012 година                                                                                                          на Владата на Република 

     Скопје                                                                                                                            Македонија,  
                                                                                                   м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
1021. 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 годи-
на („Службен весник на Република Македонија” бр.180/11), Владата на Република Македонија,  на седницата, 
одржана на 28.2.2012 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИ-
ЛИШТА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2012 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 8/12) во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта 
Потпрограма TГ – Изградба“ и  „Училишта во кои се планира реконструкција и санација Потпрограма TД – 
Реконструкција“, се менуваат и гласат: 
 

 
Опис на градежни интервенции Потпрограма ТБ – Реконструкција 
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Опис на градежни интервенции и износи  по училишта Потпрограма ТГ – Изградба 

 
Опис на градежни интервенции Потпрограма ТД – Реконструкција 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 
     
       Бр. 41-793/1                  Заменик на претседателот 
28 февруари 2012 година       на Владата на Република 

     Скопје                             Македонија,  
    м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
1022. 

О Б Ј А В А 
 
Спогодбата помеѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Државата Катар за редовен воздушен 
сообраќај, склученa на 17 октомври 2011 година, рати-
фикувана од Собранието на Република Македонија со 
Закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата 
на Република Македонија и Владата на Државата Катар 
за редовен воздушен сообраќај („Службен весник на 
РМ” бр. 25/2012 – додаток Меѓународни договори), е 
влезен во сила на 7 март 2012 година.  

 
12 март 2012 година                      Министер, 

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

1023. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот помеѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Државата Катар за регулирање на 
вработување на работна сила, склучен на 17 октомври 
2011 година, ратификуван од Собранието на Република 
Македонија со Закон за ратификација на Договорот по-
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на 
Државата Катар за регулирање на вработување на ра-
ботна сила (“Службен весник на РМ” бр. 25/2012 – до-
даток Меѓународни договори), е влезен во сила на 7 
март 2012 година.  

 
12 март 2012 година                        Министер, 

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

1024. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата помеѓу Владата на Република Маке-

донија и Владата на Чешката Република за сорабо-
тка во областа на културата, образованието, наука-
та, младите и спортот, склучена на 8 февруари 2011 
година, ратификувана од Собранието на Република 
Македонија со Закон за ратификација на Спогодба-
та помеѓу Владата на Република Македонија и Вла-

дата на Чешката Република за соработка во областа 
на културата, образованието, науката, младите и 
спортот („Службен весник на РМ“ бр. 25/12 - дода-
ток Меѓународни договори), е влезена во сила на 24 
февруари 2012 година. 

 
8 март 2012 година                             Министер, 

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

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

1025.  
Врз основа на член 114-а од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 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 до-
несе 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА НА ПРИМЕНА НА 
МЕТАДОНОТ ПРИ ТРЕТМАН НА ОПИОИДНАТА  

ЗАВИСНОСТ 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на вршење 

на здравствената дејност која се однесува на примена 
на метадонот при третман на опиоидната зависност. 

 
Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која 
се однесува на Примена на метадонот при третман на 
опиоидната зависност е даден во Прилог 1, кој е соста-
вен 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 две години од денот на 
неговото влегување во сила. 

 
Бр. 10-2377/1 

13 март 2012 година                              Министер, 
     Скопје                                 Никола Тодоров, с.р. 
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1026. 

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствената 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 ВОДЕЊЕ НА 

ДЕЦА СО НЕОНАТАЛЕН АПСТИНЕНЦИЈАЛЕН СИНДРОМ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на водење на 

деца со неонатален апстиненцијален синдром. 

 

Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на Водење на деца со неонатален апстинен-

цијален синдром е даден во Прилог 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 упатство 

во секоја фаза од третманот на пациентот, со соодветно образложение за потребата за отстапување и со про-

ценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на овој член од страна на докторот соодветно се документи-

ра во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се применува две години од денот на неговото влегување во сила. 

 

Бр. 10-2377/2 

13 март 2012 година                                                                                                                          Министер, 

     Скопје                                                                                                                            Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
1027. 

Врз основа на член  78 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 

79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ПРАВОТО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на  остварување  на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго 

лице,  („Службен весник на Република Македонија″ бр. 122/09),  членот 6 се менува и гласи:  

„Стручната комисија дава наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице врз основа на 

приложената медицинска документација и списите во предметот. 

Во случај кога од приложената медицинска документација целосно не може да се утврди потребата од по-

мош и нега од друго лице,  стручната комисија може да даде наод, оцена и мислење врз основа на непосреден 

преглед на подносителот на барањето.“  

 

Член 2 

По  член 12 се додава нов член 12-а кој гласи: 

 

Член 12-а 

„Под трајни или привремени промени на здравствената состојба во смисла на овој правилник се сметаат 

вродени или стекнати заболувања или повреди на органите или органските системи утврдени според Меѓуна-

родната статистичка класификација на болестите и сродните заболувања на Светската здравствена организаци-

ја при што во посебна листа се селектирани оние ентитети кои доведуваат до тешки оштетувања на физичките 

и менталните функции и намалување или изгубување на функционалната способност на лицето за самостојно 

извршување на секојдневните активности за задоволување на основните животни потреби – Листа на трајни и 

привремени промени на здравствената состојба. 

Листата на трајни и привремени промени на здравствената состојба од став 1 на овој член е дадена во при-

лог на овој правилник и е негов составен дел.  “ 

 

Член 3 

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

Македонија”. 

 

    Бр. 10-1297/3                                                                                                          Министер за труд 

9 март 2012 година                                                                                                            и социјална политика, 

 Скопје                                                                                                                  Спиро Ристовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 

ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 
1028. 

 

Врз основа на член 13 став 7 од Законот за процена 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.115/10, 158/11 и 185/11), министерот за информа-

тичко општество и администрација донесе 

 

П Р А В И Л Н И К  

ЗА БОДИРАЊЕ НА ПИСМЕНИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧ-

НИОТ ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧИ ОД ОБЛАСТА НА  

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот за боди-

рањето на писмениот дел од стручниот испит за проце-

нувач од областа на информ атичка технологија. 

 

Член 2 

Писмениот дел од стручниот испит за проценувачи 

се состои од два дела тест и изработка на практичен 

пример од соодветната област. 

 

Член 3 

(1) Тестот од писмениот дел од стручниот испит за 

проценувачи се состои од 30 прашања од следните об-

ласти: 

- Две прашања од областа на Законот за процена,  

- Шеснаесет прашања од областа на ИТ,  

- Десет прашања од областа на техники на процена,  

- Две прашања од областа на известување од извр-

шена процена 

(2) Секое прашање од областите од став (1), алинеи 

1, 2 и 4 на овој член се вреднува по 3 бода. 

(3) Секое прашање од областа од став (1) алинеја 3 

на овој член се вреднува по 4 бода. 

(4) Кандидатот може да добие најмногу 100 бода на 

тестот. 

Член 4 

Кандидатот се смета дека го положил писмениот 

испит ако има вкупно најмалку 65 бода и најмалку по-

ловина од бодовите за секоја област од член 3 став 1 

алинеи 2 и 3 од оваа програма. 

 

Член 5 

(1) Вториот дел од испитот се состои во решавање 

на примери од областа на процената информатичка 

технологија. Секој пример се вреднува со соодветен 

број на бодови така што вкупниот број на бодови на те-

стот изнесува 100. 

(2) Прагот на положување на вториот дел од струч-

ниот дел од испитот за проценувач е минимум 65 од 

вкупните 100 бода. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

   Бр. 14/2-1108/2               Министер за информатичко              

 2 март 2012 година          општество и администрација, 

 Скопје                             м-р Иво Ивановски, с.р. 

                        

__________ 

1029. 

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за процена 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/-

10, 158/11 и 185/11), министерот за информатичко оп-

штество и администрација донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРВА ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА ПРОЦЕНУВАЧИ НА 

ВРЕДНОСТА НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 

 

I. Со оваа програма се пропишуваат содржината и 

литературата за темите што ќе бидат опфатени со прва-

та почетна обука за проценувач на вредноста на инфор-

матичката технологија. 
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II. Програмата за првата почетна обука за процену-

вач на вредност на информатичка технологија се со-

стои од следниве теми: 

1. Закон за процена 

1.1. Преглед на постапка за станување проценител 

1.2. Професионална етика 

2. Видови на средства во информатичката технологија 

2.1. Опсег на процена 

2.1. Категории на средства во информатичка техно-

логија 

2.2. Применливост на информатичките средства при 

процена 

3. Пристапи и методи на процена 

3.1. Методи на процена на информатичките средства 

3.2. Метод на директна (непосредна) пазарна спо-

редба 

3.3. Приходни методи 

3.4. Методи на трошоци на замена (Трошочен при-

стап) 

4. Потребни податоци и информации за процената 

4.1. Проектирани финансиски информации 

4.2. Цени од споредливи трансакции на исти или 

слични информатички средства 

4.3. Надомест за лиценциран софтвер 

4.4. Премиум добивка 

4.5. Дисконтни стапки 

4.6. Коефициенти на капитализација 

4.7. Трошок за замена 

5. Избор на методи за процена 

6. Извештај за процена на информатичката технологија 

III. Литературата за првата почетна обука за проце-

нувач на вредноста на информатичката технологија е 

дадена во Прилог кој е составен дел на оваа програма. 

IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр. 14/2-1107/2              Министер за информатичко  

2 март 2012 година            општество и администрација, 

   Скопје                     м-р Иво Ивановски, с.р. 

Прилог: 

Стручна литература за првата почетна обука за про-

ценувач на вредноста на информатичката технологија: 

- Методологија за процена на вредноста на инфор-

матичкa технологија („Службен весник на Република 

Македонија“ број 177/11) 

__________ 

1030. 

Врз основа на член 12, став 3 од Законот за процена 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.115/10, 

158/11 и 185/11), министерот за информатичко општес-

тво и администрација, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРО-

ЦЕНУВАЧ ЗА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА 

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 

 

I. Со оваа програма, се пропишуваат темите за кои 

се полага стручен испит за проценувач за процена на 

вредноста на информатичка технологија. 

 

II. Програмата за полагање стручен испит за проце-

нувач за процена на вредноста на информатичка техно-

логија се состои од следните теми: 

1. Закон за процена 

1.1. Преглед на постапка за станување проценител 

1.2. Професионална етика 

2. Видови на средства во информатичката техноло-

гија 

2.1. Опсег на процена 

2.1. Категории на средства во информатичка техно-

логија 

2.1.1. Tехничка инфраструктура  

2.1.1.1. Хардвер, како подгрупа од техничката ин-

фраструктурата  

а) Компјутерски платформи 

б) Телекомуникациски (мрежни) платформи 
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2.1.1.2. Софтвер, како подгрупа од техничката ин-

фраструктурата 

а) Системски софтвер 

б) Софтвер за управување со податоци (Database) 

в) Основен апликативен софтвер (софтверски ала-

тки) 

2.1.2. Информациски системи 

2.1.2.1. Апликациски информациски систем, како 

подгрупа од информациски системи 

а) Систем за обработка на трансакции  

б) Систем за поддршка при одлучување/систем за 

управување со информации 

в) Web локациите 

г) Податоци  

д) Деловни функционалности 

2.1.3. Управување со информатички технологии 

2.1.3.1. Организација, управување и процеси  

2.1.3.2. Човечки ресурси во ИТ 

2.2.Применливост на информатичките средства при 

процена 

3. Пристапи и методи на процена 

3.1. Методи на процена на информатичките средс-

тва 

3.2. Метод на директна (непосредна) пазарна спо-

редба 

3.2.1. Употреба на коефициенти на процена 

3.3. Приходни методи 

3.3.1. Методи на капитализација на доходот  

а) Техника на дисконтирање на идните готовински-

те текови  

3.3.2. Метода на ослободување од надомест за пла-

ќање за користење на авторски права (набавка и одр-

жување) на лиценциран софтвер 

3.3.3. Метода на премиум добивка или позната како 

метода на инкрементални приходи 

3.3.4. Метода на екстра заработувачка 

3.4. Методи на трошоци на замена (Трошочен при-

стап) 

4. Потребни податоци и информации за процената 

4.1. Проектирани финансиски информации 

4.2. Цени од споредливи трансакции на исти или 

слични информатички средства 

4.3. Надомест за лиценциран софтвер 

4.4. Премиум добивка 

4.5. Дисконтни стапки 

4.6. Коефициенти на капитализација 

4.7. Трошок за замена 

5. Избор на методи за процена 

6. Извештај за процена на информатичката техноло-

гија 

 

III. Литературата за подготовка за полагање на 

стручниот испит за проценувач за процена на инфор-

матичка технологија е дадена во Прилог кој е составен 

дел на оваа програма. 

 

IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

   Бр. 14/2-1109/2                Министер за информатичко  

2 март 2012 година           општество и администрација, 

           Скопје                        м-р Иво Ивановски, с.р. 

__________ 

 

Прилог: 

Стручна литература за подготовка на стручниот ис-

пит: 

- Закон за процена („Службен весник на Република 

Македонија“ број бр.115/10, 158/11 и 185/11), 

- Методологија за процена на вредноста на инфор-

матичкa технологија („Службен весник на Република 

Македонија“ број 177/11), 

- Финансиски менаџмент, Сашо Арсов, Економски 

факултет Скопје, 2007. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1031. 
Врз основа на  член 40 став 2 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),  
член 9, член 38 став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Зако-
нот за Советот на јавните обнвинители на Република 
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Со-
ветот на јавните обвинители на Република нa сто и пет-
наесета седница одржана на 14.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНОТО 
ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

I 
За јавни обвинители во Јавното обвинителство на 

Република Македонија се избираат:  
1. Насер Ајдари 
2. Бодан Лазаревски 
3. Ацо Колевски. 
 

II 
Оваа одлука влегува во сила на ден 14.03.2012 го-

дина, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

      
СОИ.бр. 3/12                Совет на јавните обвинители 

14 март 2012 година              на Република Македонија 
    Скопје                                      Претседател, 
                                           Костадин Кизов, с.р. 

__________ 
1032. 

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 
 

I 
1. Тројца  Јавни обвинител во Основното јавно об-

винителство за гонење на организиран криминал и ко-
рупција 

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 
Законот за определување дополнителен услов за врше-
ње јавна функција (,,Службен весник на РМ” бр. 14/08 
од 29.1.2008 година) и Законот за изменување и допол-
нување на Законот за определување дополнителен ус-
лов за вршење јавна функција (,,Службен весник на 
РМ” бр. 64/09 од 22.5.2009 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 веб-страната на Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија на следната 
адреса: htpp//www.sjorm.gov.mk  

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција освен условите предвидени во 
чл. 44, чл. 45 и чл. 46 од Законот за јавно обвинителс-
тво („Сл. весник на РМ“ број 150/07 ) и Законот за из-
мени и дополнување на Законот за јавно обвинителство 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е  како посе-
бен  услов  да имаат работно искуство од најмалку че-
тири години стаж како јавен обвинител со потврдени 
резултати во работата.     

Некомлетните документи нема да бидат разгледувани. 
 
А.бр. 123-3 /12             Совет на јавните обвинители  

15 март 2012 година             на Република Македонија 
       Скопје                                       Претседател, 

                                     Костадин Кизов, с.р. 
__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1033. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011 
и 136/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот си-
стем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи (“Службен весник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 
9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата 
за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи  приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
за месец март 2012 година, на седницата одржана на 14 
март 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИК-
ЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИ-
СКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ  МАРТ  

2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за месец 
март 2012 година, се утврдува да изнесува 30,8618 
ден/nm3. 
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2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се: 
2.1. Трошоци за набавка на природниот гас за месец март 2012 година, во износ од 26,4135 ден/nm3 и цена 

за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на приро-
ден гас, во износ од 0,1392 ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас 
за месец март 2012 година  („Службен весник“ бр. 34/12); 

2.2. Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,1753 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец март 2012 година 
(„Службен весник“ бр. 34/12); 

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас, во износ од 3,1338 ден/nm3 , утврдени со Одлуката за одобрување на цената за 
регулиран период за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистри-
буција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/11).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметена без данок на додадена вредност. 
 

Член 2 
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.  
         
УП1 Бр. 08-59/12 

14 март 2012 година                                                                                                                     Претседател,   
            Скопје                                                                                                                            Димитар Петров, с.р. 
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