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1583. 
Врз основа на член 33 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 18/2011), Законодавно - правната комисија на 
Сто дваесет и четвртата седницата одржана на 8 април 
2011 година, го утврди Пречистениот текст на Законот 
за просторно и урбанистичко планирање. 

Пречистениот текст на Законот за просторно и ур-
банистичко планирање ги опфаќа: Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 51/2005); Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 137/2007); Законот за изменување и до-
полнување на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Македони-
ја” број 91/2009); Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
124/2010); Законот за изменување и дополнување на 
Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
18/2011); Исправка на Законот за изменување и допол-
нување на Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање („Службен весник на Република Македонија” 
број 151/2007); Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У.бр.158/2005 („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 69/2006); Одлука на Уставниот 
суд на Република Македонија У.бр.4/2008 („Службен 
весник на Република Македонија” број 118/2008); Од-
лука на Уставниот суд на Република Македонија 
У.бр.66/2010 („Службен весник на Република Македо-
нија” број 14/2011) во кои е означено времето на нив-
ното влегување во сила и примена. 

  
    Бр. 10-1663/2                         Претседател 
8 април 2011 година              на Законодавно-правната комисија 

 Скопје                      на Собранието на Република 
          Македонија, 

                                           Благородна Дулиќ, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

(Пречистен текст) 
 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 

системот на просторното и урбанистичкото планирање, 
видовите и содржината на плановите, изработувањето 
и постапката за донесување на плановите, спроведува-
њето на плановите и следењето на реализацијата на 
плановите, надзорот и други прашања од областа на 
просторното и урбанистичкото планирање. 

 
Член 2 

(1) Просторното и урбанистичкото планирање е 
континуиран процес кој се обезбедува со изработува-
ње, донесување и спроведување на просторен план и 
урбанистички планови со цел да се обезбеди уредува-
њето и хуманизацијата на просторот и заштитата и уна-
предувањето на животната средина и природата. 

(2) Просторниот план на Република Македонија и 
урбанистичките планови континуирано меѓу себе се 
усогласуваат и дополнуваат. 

(3) Просторниот план на Република Македонија и 
урбанистичките планови задолжително се донесуваат и 
спроведуваат. 

 
Член 3 

Изработувањето, донесувањето и спроведувањето 
на Просторниот план на Република Македонија и на 
урбанистичките планови се работи од јавен интерес. 

 
Член 4 

(1) Со просторното и урбанистичкото планирање се 
одредуваат основните начела во процесот на планира-
ње и уредување на просторот. 

(2) Начела во процесот на планирање и уредување 
на просторот се:  

- рамномерен просторен развој,  
- рационално уредување и користење на просторот,  
- услови за хумано живеење и работа на граѓаните,  
- надминување на урбаните бариери на лицата со 

инвалидитет,  
- оддржлив развој,  
- заштита и унапредување на животната средина и 

природата,  
- заштита на недвижното културно наследство,  
- заштита од воени разурнувања, од природни и 

технолошки катастрофи и хаварии,  
- јавност во постапка за донесување и спроведување 

на плановите и  
- усогласеност со европските нормативи и стандар-

ди во планирањето и уредувањето на просторот. 
 

Член 5 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење:  
- планирање на просторот е изработување и донесу-

вање на просторен план и урбанистички планови;  
- просторен план е план за намена и користење на 

просторот на територијата на Републиката;  
- урбанистички план е план за уредување и користе-

ње на просторот во рамките на планскиот опфат на 
град, село или друго подрачје утврдено во планот;  

- архитектонско-урбанистички проект е проект 
изработен врз основа на планот и стандардите и норма-
тивите за урбанистичко планирање, кога на една гра-
дежна парцела во детален урбанистички план, урбани-
стички план за село, урбанистички план за вон населе-
но место, државна урбанистичка планска документаци-
ја и локална урбанистичка планска документација е 
утврден простор определен со градежни линии во коj е 
дозволено поставување на површините за градење на 
повеќе градби, согласно со процентот на изграденост 
на земјиштето пропишан со стандардите и нормативи-
те за урбанистичко планирање;  

- проект за инфраструктура се изработува за лини-
ски инфраструктурни објекти утврдени со Законот за 
градење,  

- државна урбанистичка планска документација е 
планска документација со која може да се врши уреду-
вање и користење на просторот со определување на 
градежна парцела вон планскиот опфат, за градби утвр-
дени со закон како градби од прва и втора категорија;  
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- локална урбанистичка планска документација е 
планска документација со која може да се врши уреду-
вање и користење на просторот со определување на 
градежна парцела, вон плански опфат, за градби утвр-
дени со закон како градби од трета, четврта и петта ка-
тегорија;  

- планска програма за изработка на урбанистички 
план е програма со која се утврдуваат границите и со-
држините на планскиот опфат (во натамошниот текст: 
планска програма);  

- плански опфат е подрачје чиишто граници, начин 
на уредување и користење се утврдуваат со урбани-
стички план;  

- наменска употреба на земјиште е планска опре-
делба или фактичка состојба по однос на начинот на 
користењето и изградбата на земјиштето и градбите;  

- инфраструктура се постојните и планираните под-
земни и надземни инсталации и градби од областа на: 
сообраќајот, електричните инсталации, гасоводи, на-
фтоводи, водовод и канализација, топлификација, теле-
комуникации и други инсталации;  

- бариери се создадени градежни пречки во градо-
вите и другите населени места, кои оневозможуваат не-
пречено движење на хендикепирани лица;  

- градежна парцела е градежно земјиште планирано 
за градење градба, а го опфаќа земјиштето под градба-
та и земјиштето за редовна употреба на градбата, чии-
што граници се утврдени со урбанистички план;  

- регулациона линија е граница меѓу градежно зем-
јиште за општа употреба и градежно земјиште парце-
лирано на градежни парцели наменети за поединечна 
градба;  

- градежна линија е линија која ја определува повр-
шината за изградба на градбата во рамките на градеж-
ната парцела;  

- нивелманско решение е вертикална претстава на 
теренот со технички податоци за положбата и наклонот 
и односот кон планираните градби;  

- картирање на урбанистички план, на државна ур-
банистичка планска документација и на локална урба-
нистичка планска документација е пренесување на ре-
гулационите и градежните линии од донесен урбани-
стички план, на државна урбанистичка планска доку-
ментација и на локална урбанистичка планска доку-
ментација на ажурирани геодетски подлоги на хамер 
или астралон, согласно со закон;  

- ажурирани геодетски подлоги се катастарски пла-
нови што се во примена во соодветен размер, со приказ 
на постојна состојба на земјиштето, катастарските пар-
цели, градби и податоци за инсталациите (подземни, 
надземни, воздушни), со нивелациони коти на теренот;  

- услови за планирање на просторот се извод од 
просторниот план во кој се наведени поблиските усло-
ви за изработка на плановите од пониско ниво;  

- извод од Просторниот план на Република Македо-
нија е копија од графичкиот дел на Просторниот план 
на Република Македонија, кој се однесува на дел од те-
риторијата на Република Македонија и препис на поб-
лиските услови за планирање на просторот заради 
изработка на урбанистички планови државна и локална 
урбанистичка планска документација;  

- извод од урбанистички план е копија од графички-
от и текстуалниот дел на планот и препис на одредбите 
за реализација на истиот, кој може да се однесува на 
една или повеќе градежни парцели, или на целиот план 
во зависност од потребите;  

- уредување на просторот е обезбедување на услови 
за хумано живеење и работа на граѓаните со решавање 
на имотно-правните односи во врска со градежното 
земјиште, спроведување на планската документација, 
определување на услови за градба и изградбата на 
градбите, уредување на градежното земјиште, како и 
надзор над спроведувањето на планската и проектна 
документација;  

- регион е подрачје кое претставува географска, 
економска или функционална целина утврдена со Про-
сторниот план на Републиката и  

- подрачја од посебен интерес се заштитени подрач-
ја утврдени со закон и подрачја чии граници се утврде-
ни со Просторниот план на Република Македонија. 

 
Член 6 

(1) При изготвувањето и донесувањето на Простор-
ниот план на Републиката и урбанистичките планови 
ќе се почитуваат меѓународните договори и прописи 
кои се однесуваат на заштита и управување со живот-
ната средина и природата. 

(2) При спроведување на урбанистичките планови, 
се применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка, доколку со овој закон поинаку не е 
уредено. 

(3) Во постапката при вршењето на инспекцискиот 
надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инс-
пекциски надзор, доколку со овој закон поинаку не е 
уредено. 

 
II ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 

 
1. Видови и содржина на планови 

 
Член 7 

Во зависност од просторот кој е предмет на плани-
рањето се донесуваат следниве планови:  

1) Просторен план на Република Македонија и  
2) урбанистички планови:  
- генерален урбанистички план,  
- детален урбанистички план,  
- урбанистички план за село и  
- урбанистички план вон населено место. 
 

Член 8 
(1) Просторен план на Република Македонија (во 

натамошниот текст: Просторен план на Републиката), 
се донесува за територијата на целата Република и 
претставува стратегија за просторен развој на Републи-
ката, кој дава насоки за намената, користењето, зашти-
тата, организацијата, уредувањето и управувањето со 
просторот на Републиката. 

(2) Просторниот план на Републиката содржи: ос-
новна намена на земјиштето, насоки за уредување и ко-
ристење на просторот, просторна разместеност на град-
бите од стопанството и нестопанството, мрежа на насе-
лени места, просторна разместеност на сообраќајна и 
друга инфраструктура, стратешка процена на влијани-
јата врз животната средина, насоки и мерки за заштита 
и унапредување на животната средина и природата, 
мерки за заштита на недвижното културно наследство, 
мерки за заштита од воени разурнувања, мерки за за-
штита од природни и технолошки катастрофи и хава-
рии, параметри за спроведување на планот и соодветни 
графички прикази. 
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(3) Просторниот план на Републиката се разработу-
ва преку просторен план на регион, просторен план на 
општина, на општините во градот Скопје и на градот 
Скопје и просторен план за подрачје од посебен инте-
рес за Републиката. 

 
Член 9 

(1) Просторниот план за регион и просторниот план 
за подрачје од посебен интерес за Републиката се со-
ставни делови на Просторниот план на Републиката со 
кои се разработува Просторниот план на Републиката. 

(2) Просторен план за регион се изработува за по-
драчје кое претставува географска, економска или 
функционална целина утврдена со Просторниот план 
на Републиката. 

(3) Просторен план на општина, на општините во 
градот Скопје и на градот Скопје се изработува за по-
драчјето на општината, за подрачјето на општините во 
градот Скопје и за подрачјето на градот Скопје. 

(4) Просторен план за подрачје од посебен интерес 
за Републиката се изработува за национален парк или 
друга категорија на заштитено подрачје, акумулација 
или изворник на вода, подрачје со обемна експлоатаци-
ја на минерални суровини, инфраструктурни и сообра-
ќајни коридори, енергетски производни објекти и си-
стеми, мелиорациони и други системи и други подрачја 
од значење за Републиката утврдени со Просторниот 
план на Републиката. 

(5) Плановите од (2), (3) и (4) на овој член содржат: 
насоки за намена на земјиштето и користењето на про-
сторот, просторна разместеност на населените места и 
зоните од стопанска и нестопанска дејност, сообраќај-
на и друга инфраструктура, стратешка процена на вли-
јание врз животната средина, плански мерки за зашти-
та и унапредување на животната средина и природата, 
мерки за заштита на недвижното културно наследство, 
мерки за заштита од воени разурнувања, мерки за за-
штита од природни и технолошки катастрофи и хава-
рии, параметри за спроведување на планот и соодветни 
графички прикази. 

(6) Просторниот план од ставот (4) на овој член со-
држи и граници на земјиштето предвидено за градба и 
подетални параметри и услови за градби потребни за 
урбанистичко планирање. 

 
Член 10 

(1) Генерален урбанистички план се донесува за на-
селено место град утврдено со закон. 

(2) Генералниот урбанистички план од ставот (1) на 
овој член содржи текстуален дел и графички приказ на 
планските решенија, како и нумерички дел со билансни 
показатели. 

(3) Графичките прикази од ставот (2) на овој член 
содржат: граница на планскиот опфат која претставува 
граница на градот, граници на зони според намената на 
земјиштето и општиот режим на градење и употреба, 
примарна сообраќајна мрежа со нивелманско решение, 
примарни водови и градби од сите градски инфрастру-
ктури, граници на урбани подрачја за детално планира-
ње на просторот граници на споменички целини и дру-
ги заштитени подрачја и други податоци потребни за 
планските решенија. 

(4) Текстуалниот дел од ставот (2) на овој член со-
држи: цел и средства на планските решенија, општи и 
посебни услови за просторен развој, параметри за 
спроведување на планот, плански услови за детално 
планирање на просторот, стратешка процена на влија-

ние врз животната средина, мерки за заштита на кул-
турното наследство, природата и животната средина, 
мерки за заштита од разурнувања и други податоци за 
планските решенија. 

(5) Нумеричкиот дел од ставот (2) на овој член со-
држи: нумерички податоци за површините на градеж-
ното земјиште, наменска употреба на земјиштето во 
рамките на регулациона линија, густината и површина-
та на планираната изградба, податоци за инфрастру-
ктурните водови и градби и други податоци за план-
ските решенија. 

(6) Генералниот урбанистички план се донесува врз 
основа на издадени услови за планирање на просторот 
согласно со закон. Изменување и дополнување на Ге-
нералниот урбанистички план со кое се врши проширу-
вање на планскиот опфат, се врши врз основа на усло-
ви за планирање за просторот за делот за кој се проши-
рува планскиот опфат. 

(7) Податоците за постојната состојба, можностите 
за просторен развој и програмските проекции за про-
сторниот развој, претставуваат документациона основа 
на генералниот урбанистички план, која е прилог на 
планот. 

(8) Генералните урбанистички планови во чиј план-
ски опфат постојат споменици, споменички целини, 
културни предели и други заштитени добра со статус 
на културно наследство, треба да содржат детални па-
раметри за заштита на недвижното културно наследс-
тво. 

 
Член 11 

(1) Детален урбанистички план се донесува за план-
ски опфат, за кој е донесен генерален урбанистички 
план. 

(2) Деталниот урбанистички план содржи текстуа-
лен дел и графички приказ на планските решенија на 
опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели 
за планскиот опфат и за инфраструктурата. 

(3) Графичките прикази на планот од ставот (2) на 
овој член содржат: граница на планскиот опфат, регу-
лациони линии, парцелација на градежното земјиште, 
површини за градење на градби определени со градеж-
ни линии, максимална висина на градбата изразена во 
метри до венец, намена на земјиштето и градбите, 
планско решение на секундарната сообраќајна мрежа 
со нивелманско решение и плански решенија на сите 
секундарни комунални и телекомуникациски инфра-
структури. 

(4) Текстуалниот дел на планот од ставот (2) на овој 
член содржи: општи услови за изградба, развој и кори-
стење на земјиштето и градбите, посебни услови за из-
градба за поединечни градежни парцели, податоци за 
сообраќајните, комуналните и телекомуникациските 
инфраструктури, други параметри за спроведување на 
планот, мерки за заштита на културното наследство, 
природата и животната средина, мерки за заштита од 
разурнувања и друго. 

(5) Нумеричкиот дел од ставот (2) на овој член со-
држи: податоци за површините на градежни парцели, 
планираните површини за градење, максималната ви-
сина на градбите изразена во метри до венец, податоци 
за инфраструктурните водови и градби и друго. 

(6) Деталните урбанистички планови во чии што 
плански опфат постојат споменици, споменички цели-
ни и други заштитени добра со статус на културно нас-
ледство, треба да содржат детални параметри за зашти-
та на недвижното културно наследство. 
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(7) Деталниот урбанистички план, како план од по-
ниско ниво, мора да биде усогласен со генералниот ур-
банистички план. 

(8) Податоците за постојната состојба, можностите 
за просторен развој и програмските проекции за про-
сторниот развој претставуваат документациона основа 
на деталниот урбанистички план, која е прилог на пла-
нот. 

 
Член 11 - а 

(1) За површини планирани во генералните урбани-
стички планови, наменети за потребите на одбраната 
може да се донесе детален урбанистички план, државна 
и локална урбанистичка планска документација по 
претходно добиена согласност од Министерството за 
одбрана. Содржината, употребата и намената на овие 
површини се утврдува со планската програма од чле-
нот 5 алинеја 7 на овој закон. 

 
Член 11-б 

(1) Границите на урбанистичките планови од чле-
нот 7 став (2) алинеи 2, 3 и 4 на овој закон во чиј план-
ски опфат има подрачје со споменичка целина прогла-
сена со закон или со друг акт за заштита, треба да се во 
согласност со границите кои се утврдени со посебниот 
закон со кој се прогласува споменичка целина. 

(2) Доколку споменичката целина опфаќа подрачје 
на две или повеќе општини, урбанистичкиот план го 
донесуваат советите на општините на чие подрачје се 
наоѓа споменичката целина. 

(3) Урбанистичкиот план од ставот (2) на овој член 
се изработува и донесува во постапка пропишана со 
овој закон, а истиот ќе се смета за донесен доколку со-
ветите на сите општини на чие подрачје има споменич-
ка целина донеле одлука со која го усвоиле урбани-
стичкиот план и извршиле заверка на истиот. 

(4) На подрачје опфатено со споменичка целина не 
може да се врши уредување и користење на просторот 
со државна и локална урбанистичка планска докумен-
тација. 

 
Член 12 

(1) Урбанистички план за село се донесува за по-
драчје на населено место во општината од селски кара-
ктер. 

(2) Урбанистички план од ставот (1) на овој член 
содржи текстуален дел и графички прикази на плански-
те решенија, како и нумерички дел со билансни показа-
тели за планираните површини и градби според наме-
ната и за инфраструктурата. 

(3) Графичките прикази од ставот (2) на овој член 
содржат: граница на планскиот опфат,намена на земји-
штето и градбите, општи услови за градење, планско 
решение на примарната сообраќајна мрежа и плански 
решенија на сите примарни комунални и телекомуни-
кациски инфраструктури, а за населените места од сел-
ски карактер со густа изграденост на градби, графички-
те прилози содржат и регулациони линии, градежни 
линии, граници на градежните парцели, планско реше-
ние за секундарната сообраќајна мрежа и плански ре-
шенија на сите секундарни комунални и телекомуника-
циски инфраструктури. 

(4) Текстуалниот дел од ставот (2) на овој член со-
држи: општи услови за градба, развој и користење на 
земјиштето и градбите, податоци за сообраќајните, ко-
муналните и телекомуникациските инфраструктури, 
параметри за спроведување на планот, стратешка про-

цена на влијанието врз животната средина, мерки за за-
штита на културното наследство, природата и животна-
та средина, мерки за заштита од разурнување, а за на-
селените места од селски карактер со густа изграденост 
на градби, текстуалниот дел содржи и посебни услови 
за градење за поединечни градежни парцели. Дали се 
работи за населени места со густа или ретка изграде-
ност согласно со прописите за планирање на просто-
рот, одлучува донесувачот на планот во годишната 
програма за изработување на урбанистички планови од 
членот 17 на овој закон. 

(5) Билансните показатели од ставот (2) на овој 
член содржат: податоци за површините, показатели за 
инфраструктурата и параметри за уредување на про-
сторот на планскиот опфат согласно со стандардите и 
нормативите за уредување на просторот. 

(6) Урбанистичкиот план за село се донесува врз 
основа на издадени услови за планирање на просторот 
согласно со закон. Изменување и дополнување на урба-
нистичкиот план за село со кое се врши проширување 
на планскиот опфат, се врши врз основа на услови за 
планирање на просторот за делот за кој се проширува 
планскиот опфат. 

(7) Податоците за постојната состојба, можностите 
за просторниот развој и програмските проекции за про-
сторниот развој претставуваат документациона основа 
на урбанистичкиот план за село, која е прилог на пла-
нот. 

(8) Урбанистичкиот план за село во чијшто плански 
опфат постојат споменици, споменички целини од ру-
рален карактер и други заштитени добра со статус на 
културно наследство треба да содржат детални параме-
три за заштита на недвижното културно наследство. 

 
Член 13 

(1) Урбанистички план вон населено место се доне-
сува по потреба за плански опфат, за подрачја на оп-
штините кои не се опфатени со генералните урбани-
стички планови и со урбанистичките планови за село. 
Со овој план се уредува намената и начинот на кори-
стење на просторот, како и условите за градење на 
комплекси и градби вон од градовите и другите населе-
ни места. 

(2) Урбанистички план од ставот (1) на овој член 
содржи текстуален дел и графички прикази на плански-
те решенија, како и нумерички дел со билансни показа-
тели за планираните површини и градби според наме-
ната и за инфраструктурата. 

(3) Графичките прикази од ставот (2) на овој член 
содржат: граница на планскиот опфат и намена и начин 
на користење на просторот, а за комплекси и градби 
треба да содржат намена на земјиштето и градбите, ре-
гулациони линии, парцелација на градежното земји-
ште, површини за градење на градби определени со 
градежни линии, максимална висина на градбите изра-
зена во метри до венец, планско решение на примарна-
та и секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско 
решение и плански решенија на сите примарни и се-
кундарни комунални и телекомуникациски инфрастру-
ктури. 

(4) Текстуалниот дел од ставот (2) на овој член со-
држи: општи услови за изградба, развој и користење на 
земјиштето и градбите, посебни услови за изградба за 
поединечни градежни парцели, податоци за сообраќај-
ните, комуналните и телекомуникациските инфрастру-
ктури, други параметри за спроведување на планот, 
стратешка процена на влијанието врз животната среди-
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на, мерки за заштита на културното наследство, приро-
дата и животната средина, мерки за заштита од разур-
нувања и друго. 

(5) Нумеричкиот дел од ставот (2) на овој член со-
држи: податоци за површините на градежни парцели, 
планираните површини за градење, максималната ви-
сина на градбите изразена во метри до венец, податоци 
за инфраструктурните водови и градби и друго. 

(6) Урбанистичкиот план вон населено место се до-
несува врз основа на издадени услови за планирање на 
просторот согласно со закон. 

(7) Податоците за постојната состојба, можностите 
за просторниот развој и програмските проекции за про-
сторниот развој претставуваат документациона основа 
на урбанистичкиот план вон населено место, која е 
прилог на планот. 

(8) Урбанистичкиот план вон населено место во 
чијшто плански опфат постојат споменици, споменич-
ки целини, културни предели и други заштитени добра 
со статус на културно наследство, треба да содржат де-
тални параметри за заштита на културното наследство. 

 
Член 13-а 

(1) Со урбанистичките планови од членот 7 точка 2 
алинеи 2, 3 и 4 на овој закон предмет на планирање мо-
же да биде и една градежна парцела, а може да се врши 
и нивно изменување и дополнување во рамките на една 
градежна парцела, доколку постои изградена сообра-
ќајна секундарна инфраструктура. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, урбани-
стичките планови се донесуваат во постапка утврдена 
во членот 24 од овој закон, а јавната анкета трае од нај-
малку пет до најмногу десет работни дена. 

 
Член 14 

(1) Сите постојни надземни и подземни градби во 
рамките на планскиот опфат се евидентираат на ажури-
рана геодетска подлога во документационата основа на 
планот, а на ажурираната геодетска подлога врз основа 
на која се изработува генерален урбанистички план се 
евидентира само постојната надземна и подземна при-
марна инфраструктура. 

(2) Во документационата основа се обележуваат си-
те заштитени добра коишто имаат статус на културно 
наследство според заштитно конзерваторските основи. 

(3) Во документационата основа на планот на ажу-
рирана геодетска подлога се евидентираат сите градби 
кои до почетокот на изработката на урбанистичкиот 
план се изградени или почнале да се градат спротивно 
на важечкиот урбанистички план или спротивно на 
одредбите на овој закон и Законот за градење. 

(4) Во планските решенија на урбанистичките пла-
нови со плански одредби се уредуваат условите за гра-
дење само за градби кои ќе се градат по донесувањето 
на планот. За легално изградените градби на чиешто 
место со планот не се предвидуваат услови за градење 
за нови градби или за доградба и надградба на старите, 
не се предвидуваат услови за градење, туку градбите 
само се потврдуваат како постојни. 

(5) Во планските решенија на урбанистичките пла-
нови не може да се утврдуваат услови за градење со 
кои се врши вклопување во планот на градби кои до 
почетокот или за време на изработката на урбанистич-
киот план биле изградени или почнале да се градат 
спротивно на важечкиот урбанистички план или спро-
тивно на одредбите на овој закон и на Законот за граде-
ње, освен за градбите за кои согласно со Законот за по-
стапување со бесправно изградени објекти е донесено 
решение за утврдување на правен статус. 

2. Постапка  за изработување и донесување  
на планови 

 
Член 15 

(1) За согледување на планските можности за пла-
нирање на просторот односно изготвување на урбани-
стички планови освен детален урбанистички план, до-
несувачот на планот е должен да побара услови за пла-
нирање на просторот, од органот на државна управа 
надлежен за вршење на работите од областа на про-
сторното планирање, согласно со закон. Услови за пла-
нирање на просторот не се бараат при изработување на 
урбанистички планови и измени и дополнувања на ур-
банистички планови доколку тие се прават во период 
кога е на сила истиот Просторен план на Република 
Македонија според кој претходно се издадени услови 
за планирање на просторот за истиот плански опфат. 

(2) За изготвување на државна и локална урбани-
стичка планска документација со кои се уредува кори-
стење на просторот вон планските опфати, инвестито-
рот е должен да побара услови за планирање на про-
сторот од органот на државната управа, надлежен за 
работите од областа на просторното планирање. Со ба-
рањето инвеститорот е должен да достави:  

- графички прилог со граница на проектниот зафат, 
исцртан на тапографска карта,  

- графички прилог со план на намена на површини,  
- текстуален прилог со проектна програма и  
- известување од единицата на локалната самоупра-

ва на чие подрачје е проектниот зафат дека предложе-
ниот зафат не е во состав на плански опфат на важечки 
урбанистички план или на урбанистички план во по-
стапка на донесување. 

(3) Условите за планирање на просторот од ставот 
(1) на овој член се издаваат во рок од 15 дена од денот 
на поднесеното барање. 

(4) Трошоците за изработување на условите од ста-
вот (1) на овој член паѓаат на товар на барателот. 

(5) Доколку надлежниот орган во рокот утврдени 
во ставот (3) на овој член не донесе решение за услови 
за планирање на просторот, ќе се смета дека позитивно 
е одговорено по барањето поднесено согласно со ста-
вот (1) од овој член. 

(6) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член 
донесувачот на планот е должен да побара согласност 
за трајна пренамена на земјоделското земјиште од ор-
ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на земјоделството. Доколку во рок 
од осум дена по поднесувањето на барањето надлежни-
от орган не одговори по барањето за согласност, ќе се 
смета дека е дадена согласност. 

 
Член 15-а 

(1) Урбанистичките планови од членот 7 точка 2 на 
овој закон, државната урбанистичка планска докумен-
тација и локалната урбанистичка планска документа-
ција се изработуваат врз основа на планска програма со 
која се утврдува границата и содржината на планскиот 
опфат. Планската програма се состои од текстуален и 
графички дел. 

(2) Планската програма ја изработува овластено 
правно лице од членот 18 на овој закон по барање на 
донесувачот на урбанистичките планови од членот 7 
точка 2 на овој закон, односно по барање на барателот 
за одобрување на државната и локалната урбанистичка 
планска документација. 
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(3) Планската програма за урбанистичките планови 
од членот 7 точка 2 и за локалната урбанистичка план-
ска документација од овој закон ја одобрува градона-
чалникот на предлог на Комисијата од членот 17 став 
(4) на овој закон, а за државната урбанистичка планска 
документација ја одобрува министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредувањето на просторот на 
предлог на Комисијата од членот 31 став (2) на овој за-
кон. Одобрената планска програма се заверува со печат 
и потпис од страна на членовите на надлежната коми-
сија. 

(4) Пред одобрување на планската програма за ур-
банистичките планови, државната и локалната урбани-
стичка планска документација од членот 11-а на овој 
закон согласност дава Министерството за одбрана, а за 
урбанистичките планови од членот 11-б на овој закон 
согласност дава Министерството за култура. 

 
Член 15-б 

(1) При изработка на урбанистичките планови со 
кои се уредува просторот за градби со намена домува-
ње во станбени куќи процентот на изграденост на гра-
дежната парцела треба да изнесува 70%, а висината на 
градбата изразена во метри до венец 10,2 метри. За 
градби со намена домување во станбени згради про-
центот на изграденост треба да изнесува 70%, а виси-
ната на градбата изразена во метри до венец за градеж-
ни парцели со површина од 500 до 1.000 м2 треба да 
изнесува најмалку 25,2 метри, а за градежни парцели 
со површина поголема од 1.000 м2 треба да изнесува 
најмалку 30 метри. Површината на градежната парцела 
за градби со намена домување во станбени згради тре-
ба да изнесува најмалку 500 м2. 

(2) Примената на параметрите од ставот (1) на овој 
член при изработката на урбанистичките планови е ус-
ловена со нивната усогласеност со генаралните урбани-
стички планови, обезбедување на потребниот број на 
паркинг места во градежните парцели, како и другите 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. 

 
Член 16 

(1) За изработување на планот од членот 7 точка 1 
на овој закон, Владата на Република Македонија доне-
сува годишна програма за финансирање на предлог на 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на просторното планирање. 

(2) Заради поттикнување и забрзување на процесот 
на уредување на просторот, Владата на Република Ма-
кедонија донесува годишна програма за финансирање 
на изработка на урбанистичките планови од членот 7 
точка 2 на овој закон, како и на државна и локална ур-
банистичка планска документација и на проект за ин-
фраструктура, на предлог на органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот. 

(3) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје можат да доставуваат предлози до органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на уредување на просторот, за изработува-
ње на урбанистички планови и на државна и локална 
урбанистичка планска документација согласно со про-
грамата од ставот (2) на овој член. 

(4) За изработување на урбанистички планови од 
членот 7 точка 2 на овој закон со кои се реализираат 
проекти од значење за Републиката, општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје, Владата на 

Република Македонија донесува програма за приори-
тетна изработка на урбанистички планови на предлог 
на органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредување на просторот. 
Изработката на урбанистичките планови од оваа про-
грама се финансира од Буџетот на Република Македо-
нија или буџетите на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје или од донации од заинтереси-
рани правни и физички лица. 

(5) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје можат да доставуваат предлози до органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на уредување на просторот, за изработува-
ње на урбанистички планови согласно со програмата 
од ставот (4) на овој член. 

(6) Изработка на плановите според програмите од 
ставовите (1) и (2) на овој член се финансира од Буџе-
тот на Република Македонија. 

(7) Програмите се објавуваат во “Службен весник 
на Република Македонија”. 

 
Член 17 

(1) За изработување на плановите од членот 7 точка 
2 на овој закон, општините и градот Скопје донесуваат 
годишна програма. Во годишната програма општините 
и градот Скопје можат да утврдат одредени планови 
заради економски развој на општината, да се донесат 
во постапка, пропишана во членот 24-а ставови (2), (3) 
и (4) на овој закон. 

(2) Програмата од ставот (1) на овој член, општини-
те и градот Скопје ја доставуваат до органот на држав-
ната управа надлежен за вршење на работите од обла-
ста на уредување на просторот и задолжително ја обја-
вуваат во јавните гласила. 

(3) Изработката на плановите од програмата од ста-
вот (1) на овој член, се финансира од буџетот на оп-
штината и буџетот на градот Скопје. 

(4) Градоначалникот на општината, односно градо-
началниците на општините во градот Скопје формира-
ат Комисија составена најмалку од три члена од кои 
еден архитект со овластување за изработка на урбани-
стичките планови и две стручни лица од областа на ур-
банистичкото планирање, која дава мислење на нацрт 
плановите од членот 7 точка 2 на овој закон и дава 
предлог до градоначалникот за одобрување на локална 
урбанистичка планска документација. Градоначални-
кот на градот Скопје формира Комисија составена нај-
малку од пет члена од кои двајца архитекти со овласту-
вање за изработка на урбанистичките планови и три 
стручни лица од областа на урбанистичкото планира-
ње, која дава мислење на нацртот на Генералниот урба-
нистички план на градот Скопје. Во комисијата форми-
рана од градоначалникот на општината, односно градо-
началниците на општините во градот Скопје е потреб-
но најмалку еден член да не е лице вработено во оп-
штинската администрација, а во комисијата формирана 
од градоначалникот на градот Скопје најмалку два чле-
на да не се лица вработени во администрацијата на гра-
дот Скопје. 

(5) Заради ефикасно спроведување на политиката 
на планирање и уредување на просторот, општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје се должни 
да обезбедат стручно следење на спроведувањето на 
плановите и да извршат согледување за степенот на ре-
ализација на плановите, заради подготвување на Про-
грама за изработка на урбанистички планови. 
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(6) За обезбедување на стручност и јавност во про-
цесот на просторното и урбанистичкото планирање со-
ветот на општината и Советот на градот Скопје форми-
ра партиципативно тело кое ги пренесува ставовите, 
мислењата и потребите на граѓаните и правните лица, 
ги следи состојбите во планирањето преку давање ини-
цијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански 
решенија за соодветната општина и градот Скопје. 
Партиципативното тело се состои од: претставници од 
советот, стручно лице од општинската администрација, 
истакнати стручни лица од областа на урбанистичкото 
планирање, претставници од здруженија на граѓани и 
граѓани од подрачјето на општината. Бројот на прет-
ставниците се утврдува со статутот на општината и 
Статутот на градот Скопје и не може да биде поголем 
од десет члена. 

(7) Изработката на плановите од програмата од ста-
вот (1) на овој член можат да ја финансираат и заинте-
ресирани правни и физички лица чиишто програмски 
барања и подрачја на интерес се прифатливи за општи-
ната и градот Скопје. 

 
Член 17-а 

(1) Општините се должни да ја разгледаат секоја 
иницијатива поднесена од правни и физички лица за 
изменување и дополнување за урбанистичките планови 
од членот 7 точка 2 алинеи 2, 3 и 4 на овој закон и во 
рок од 30 дена од поднесувањето на иницијативата да 
го известат подносителот на иницијативата дали истата 
се прифаќа. 

(2) Доколку поднесената иницијатива е прифатена, 
општината е должна во рок од три месеца да започне 
постапка за изменување и дополнување на урбанистич-
киот план за кој е поднесена иницијативата. 

(3) За започната постапката од ставот (2) на овој 
член се смета доколку е одобрена планската програма 
од членот 5 алинеја 7 на овој закон. 

 
Член 18 

(1) Изработување на урбанистички планови вршат 
правни лица кои поседуваат лиценца. Лиценцата за 
изработување на урбанистички планови ја издава орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на уредување на просторот, доколку 
правното лице ги исполнува следниве услови: ако во 
редовен работен однос имаат вработено најмалку трој-
ца дипломирани инженери архитекти, од кои еден со 
овластување за носител на изработка на урбанистички 
планови. 

(2) При изработувањето на урбанистичките плано-
ви, правното лице е должно планирањето на технички-
те и комуналните инфраструктури да го довери на лица 
со соодветно високо образование од техничко-инже-
нерските области со најмалку пет години работно 
искуство и соодветно овластување. 

(3) Носител на изработувањето на урбанистичките 
планови, односно планер-потписник на планската доку-
ментација, може да биде дипломиран инженер архитект 
кој поседува овластување за вршење на овие работи. 

(4) За добивање на овластување од ставот (3) на 
овој член лицето треба да има три години работно 
искуство во областа на урбанистичкото планирање, три 
референци од областа на урбанистичкото планирање. 
Овластување може да добие и лице кое има пет години 
работно искуство во донесувањето, спроведувањето 
или надзорот на плановите, и да ги познава законите, 
прописите и стандардите релевантни за урбанистичко-

то планирање и уредување на просторот. Овластување 
може да добие и лице со научно звање од областа на 
урбанистичкото планирање, две референци од областа 
на урбанистичкото планирање и да ги познава закони-
те, прописите и стандардите релевантни за урбанистич-
кото планирање. 

(5) Барањето за добивање на лиценца од ставот (1) 
на овој член се поднесува до органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот, а барањето за овластување од 
ставот (3) на овој член се поднесува до Комората на ов-
ластени архитекти и овластени инженери (во натамош-
ниот текст: Комората). Овластувањето го издава Комо-
рата по предлог на Комисија формирана од Комората, 
која проверува дали се исполнети условите од ставови-
те (1), (2), (3) и (4) на овој член. Комисијата се состои 
од претседател и четири члена кои се членови на Одде-
лението за планери при Комората и кои имаат најмалку 
пет години работно искуство од областа на урбани-
стичкото планирање. 

(6) Лиценцата од ставот (1) се издава за период од 
десет години, а овластувањето се издава на неопреде-
лено време. 

(7) Органот на државната управа надлежен за рабо-
тите на уредување на просторот ќе ја одземе лиценцата 
пред истекот на рокот, односно нема да ја продолжи 
важноста на лиценцата по истекот на рокот доколку 
утврди дека правното лице не ги исполнува  условите 
утврдени со овој закон за добивање на лиценца или до-
колку изработи урбанистички план, урбанистички про-
ект и стручна ревизија спротивно на одредбите на овој 
закон. Правното лице на кое му е одземена лиценцата 
не може да добие нова лиценца во период од една го-
дина од денот на одземањето на лиценцата. 

(8) Комората ќе го одземе овластувањето доколку 
утврди дека носителот на изработката на плановите по-
стапувал спротивно на одредбите од овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон. Носителот 
на кого му е одземено овластувањето не може да добие 
ново овластување во период од една година од денот 
на одземањето на овластувањето. 

(9) Висината на надоместокот за добивање на ли-
ценцата од ставот (1) и овластувањето од ставот (3) нa 
овој член како и формата, содржината и начинот на 
нивно издавање и одземање ги пропишува Владата на 
Република Македонија. Висината на надоместокот за 
издавање на лиценца и овластување зависи од реалните 
трошоци направени во постапката за нивно издавање и 
истата не може да биде повисока од 15.000 денари за 
лиценца, односно не може да биде повисока од 6.000 
денари за издавање на овластување. 

(10) Органот надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот води регистар за 
издадените и одземените лиценци од ставот (1) на овој 
член, а за издадените и одземените овластувања од ста-
вот (3) на овој член регистар води Комората на овла-
стени инженери и архитекти. Содржината, формата и 
начинот на водењето на регистрите на издадени и одзе-
мени лиценци и овластувања ги пропишува министе-
рот кој раководи со органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите на уредувањето на про-
сторот. 

 
Член 19 

(1) Урбанистичките планови и државната и локал-
ната урбанистичка планска документација се изработу-
ваат на ажурирани геодетски подлоги, во соодветен 
размер, согласно со закон. 
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(2) Континуираното ажурирање на геодетските под-
логи е обврска на донесувачот на планот кој ги сноси и 
трошоците за ажурирањето. 

 
Член 20 

(1) Изработување на урбанистички планови може 
да врши и странско правно лице под условите пропи-
шани во членот 18 од овој закон. 

(2) Странското правно лице од ставот (1) на овој 
член, за стекнување на овластување за изработка на 
плановите поднесува писмено барање до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот. 

 
Член 21 

(1) На нацртот на плановите од членот 7 на овој за-
кон се врши стручна ревизија со која се утврдува дека 
плановите се изработени во согласност со одредбите на 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон. 

(2) Стручна ревизија на планот од членот 7 точка 1 
на овој закон, врши стручна комисија што ја формира 
министерот кој раководи со органот на државна управа 
надлежен за работите од областа на просторното пла-
нирање и се состои од најмалку три члена од стручно-
научни институции, истакнати научни и стручни ра-
ботници од областа на просторното и урбанистичко 
планирање и од други области суштествени за израбо-
тка на планската документација. 

(3) Стручна ревизија на плановите од членот 7 точ-
ка 2 на овој закон финансирани од Буџетот на Републи-
ка Македонија, и на државната урбанистичка планска 
документација врши стручна комисија што ја формира 
министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот. Стручната комисија се состои 
од најмалку три члена, од кои најмалку двајца се со ов-
ластување за носител на изработка на урбанистички 
планови. 

(4) Стручна ревизија на плановите од членот 7 точ-
ка 2 на овој закон финансирани од буџетот на општи-
ните и буџетот на градот Скопје и на локалната урба-
нистичка планска документација, врши овластено 
правно лице од членот 18 став (1) на овој закон, опре-
делено од градоначалникот на општината или градона-
чалникот на градот Скопје. 

(5) Забелешките од стручната ревизија се вградува-
ат во нацртот на планот, а изработувачот на планот за-
должително дава извештај за постапувањето по забеле-
шките на стручната ревизија, до органот надлежен за 
донесување на планот. Стручната ревизија и извешта-
јот за постапувањето по забелешките од стручната ре-
визија се составен дел на планот. 

(6) Стручна ревизија не може да врши изработува-
чот на планот на кој се врши ревизија. 

(7) Доколку изработувачот и донесувачот на урба-
нистичките планови од членот 7 точка 2 на овој закон, 
на државната и локалната урбанистичка планска доку-
ментација и на проектот за инфраструктура, не ги при-
бават потребните податоци и информации согласно со 
членот 29 од овој закон, на истите не може да се врши 
стручна ревизија. 

 
Член 22 

(1) Плановите од членот 7 на овој закон се израбо-
туваат во две фази, односно како нацрт на план и пред-
лог на план. 

(2) Нацртот на просторниот план на Републиката го 
утврдува Собранието на Република Македонија по 
претходно спроведена стручна расправа со учество на 
стручна јавност, претставници на органите на државна-
та управа, претставници на единиците на локалната са-
моуправа, институции надлежни за заштита на недвиж-
ното културно наследство, научно-стручни институ-
ции, комуналните претпријатија и невладини организа-
ции. 

(3) Стручната расправа по Нацртот на просторниот 
план на Републиката, просторен план на регион, про-
сторен план на општина, на општините во градот Скоп-
је и на градот Скопје и просторен план на подрачја од 
посебен интерес, ја организира органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
просторното планирање кој изработува и извештај за 
стручната расправа. 

(4) Извештајот од ставот (3) на овој член со запис-
ник од расправата, список и образложение за прифате-
ните и неприфатените забелешки од стручната расправа, 
го изработува стручна комисија составена од три члена, 
и тоа: еден претставник на донесувачот - стручно лице 
од областа на просторното планирање, еден претставник 
на изготвувачот на планската документација - носител 
на изработка на планот и еден научен и стручен 
работник од областа на просторното планирање. 

(5) Извештајот од ставот (3) на овој член е составен 
дел на предлогот на планот. 

 
Член 23 

(1) По нацртот на генералните урбанистички плано-
ви се организира стручна расправа со учество на субје-
ктите од членот 29 ставови (1) и (2) на овој закон и 
други заинтересирани лица од подрачјето опфатено со 
планот. Заинтересираните лица и субјектите од членот 
29 ставови (1) и (2) на овој закон можат да достават за-
белешки по нацртот на планот, во рок од десет дена од 
одржувањето на стручната расправа а доколку истите 
не бидат доставени ќе се смета дека немаат забелешки 
на планското решение. 

(2) Стручна расправа по утврдените нацрти на пла-
нови од ставот (1) на овој член, организира градоначал-
никот на општината и градоначалникот на градот Скоп-
је. Времето и местото на одржување на стручната рас-
права на нацртот на планот се објавува во најмалку две 
јавни гласила, најмалку два работни дена пред одржува-
њето. За стручната расправа се изработува извештај. 

(3) Извештајот од ставот (2) на овој член со запис-
ник од расправата и со посебни образложенија за при-
фатените и неприфатени забелешки од стручната рас-
права го изработува стручна комисија составена од три 
члена и тоа еден претставник од донесувачот на планот 
(стручно лице од областа на урбанистичкото планира-
ње), еден претставник на изготвувачот на планската 
документација (носител на изработка на планот) и еден 
научен и стручен работник од областа на урбанистич-
кото планирање. 

(4) Извештајот од ставот (3) на овој член е составен 
дел на предлогот на планот. 

 
Член 24 

(1) По нацртот на деталниот урбанистички план, 
урбанистичкиот план за село и урбанистичкиот план 
вон населено место, општината спроведува јавна пре-
зентација и јавна анкета. 
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(2) Организирањето на јавната презентација и јав-
ната анкета по плановите од ставот (1) на овој член, го 
врши градоначалникот на општината, по утврдување 
на нацртот на планот од страна на советот за кој прет-
ходно е добиено мислење од комисијата од членот 17 
став (4) на овој закон. 

(3) За спроведената јавна презентација и јавна анке-
та се изработува извештај. 

(4) За организирањето на јавна презентација и јавна 
анкета општината е должна писмено да ги извести суб-
јектите од членот 29 на овој закон. Јавната анкета трае 
најмалку десет работни дена, во кој рок субјектите од 
членот 29 на овој закон како и сите заинтересирани фи-
зички и правни лица можат да достават забелешки и 
предлози по нацртот на планот, на анкетни листови. 
Доколку во овој рок субјектите од членот 29 на овој за-
кон не достават забелешки и предлози, ќе се смета дека 
немаат забелешки и предлози на планското решение. 

(5) Јавната презентација и јавната анкета од ставот 
(1) на овој член се спроведува со излагање на планот на 
јавно место кое се наоѓа во кругот на месната самоу-
права. 

(6) Јавната презентација е стручно презентирање на 
планот и се организира во простории и време што ќе го 
определи градоначалникот на општината. 

(7) Извештај од јавната анкета со образложение за 
прифатените и неприфатените забелешки за плановите 
од ставот (1) на овој член, изработува стручна комисија 
формирана од градоначалникот на општината, која е 
составена од три члена, и тоа: носителот на изработка 
на планот, одговорно лице од општинската админи-
страција надлежно за урбанистичко планирање и 
истакнат научен и стручен работник од областа на ур-
банистичкото планирање. 

(8) Извештајот од ставот (6) на овој член е составен 
дел на одлуката за донесување на предлогот на планот. 

(9) Врз основа на извештајот, комисијата од ставот 
(6) на овој член е должна писмено да го извести секое 
лице кое поднело анкетен лист со образложение за 
прифаќање или неприфаќање на неговите забелешки 
или предлози. 

(10) Доколку комисијата од став (7) на овој член оце-
ни дека нацртот на планот со прифатените забелешки од 
јавната анкета претрпел значајни промени (промена на 
границата на урбанистичкиот опфат, промени на 
регулационите линии, промена на намената на земји-
штето и промени во поголем обем на други параметри 
утврдени во планот), градоначалникот на општината за 
нацртот на планот со вградени забелешки во планот 
повторно спроведува јавна презентација и јавна анкета. 

(11) Времето и местото каде што ќе биде изложен 
планот и спроведувањето на јавната презентација и јав-
ната анкета, задолжително се објавува со соопштение 
во најмалку две јавни гласила. Соопштението задолжи-
телно ги содржи податоците, местоположбата и повр-
шината на опфатот на планот. 

 
Член 24-а 

(1) Урбанистичките планови за кои Владата на Ре-
публика Македонија донела програма за приоритетна 
изработка согласно со членот 16 став (4) од овој закон 
се донесуваат по скратена постапка во која урбани-
стичкиот план се изработува и донесува како предлог 
на планот. 

(2) На предлогот на планот се врши стручна ревизи-
ја согласно со членот 21 став (3) од овој закон се спро-
ведува стручна расправа согласно со членот 23 од овој 

закон и се спроведува јавна презентација и јавна анкета 
согласно со членот 24 од овој закон. Јавната анкета 
трае десет работни дена и се организира во рок од три 
работни дена по добивање на одговор на стручното 
мислење од страна на изготвувачот на планот. Струч-
ната расправа се одржува во периодот на времетраење-
то на јавната анкета, а извештајот од стручната распра-
ва се изработува во рок од три дена по одржаната ст-
ручна расправа. Извештајот од јавната анкета се изра-
ботува во рок од пет работни дена по завршување на 
јавната анкета, а по извештајот на комисијата израбо-
тувачот на планот постапува во рок од седум работни 
дена. 

(3) Комисијата од членот 17 став (4) на овој закон 
дава стручно мислење на предлогот на планот во рок 
од пет работни дена по доставувањето на предлогот на 
планот од страна на изработувачот. 

(4) На предлогот на планот се бара согласност од 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на просторот која се 
издава во рок од пет дена од поднесувањето на барање-
то од страна на доносителот на планот. Предлогот на 
планот се донесува во рок од десет работни дена од 
приемот на согласноста. 

 
Член 25 

(1) На плановите од членот 7 точка 2 на овој закон, 
изработени во форма на нацрт на план се дава мислење 
од комисијата од членот 17 став (4) на овој закон, зара-
ди согледување на степенот на усогласеноста на плано-
вите со одредбите на овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон. 

(2) На плановите од членот 7 точка 2 на овој закон 
изработени во форма на предлог план согласност дава 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на уредувањето на просторот, со која се потвр-
дува дека постапката за изработување на предлог пла-
нот е спроведена согласно со одредбите на овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

(3) Согласноста од ставот (2) на овој член се дава во 
рок од 15 работни дена од денот на поднесувањето на 
барањето од страна на донесувачот на планот. Доколку 
надлежниот орган за издавање на согласноста не одго-
вори во наведениот рок, ќе се смета дека согласноста е 
издадена. 

(4) По добивањето на согласноста од ставот (2) на 
овој член, планот се доставува до надлежниот орган за 
донесување. 

(5) Градоначалникот на општината е должен нај-
доцна 15 дена по добивање на согласноста од ставот (2) 
на овој член да го достави предлогот на планот до Со-
ветот на општината, а советот е должен во рок од 15 
дена од приемот на предлогот на планот да го стави на 
седница и да одлучи по истиот. 

 
Член 26 

(1) Собранието на Република Македонија го доне-
сува Просторниот план на Републиката. 

(2) Собранието на Република Македонија е должно 
да го донесе Просторниот план на Републиката, во рок 
од шест месеца од денот на доставувањето од Владата 
на Република Македонија. 

(3) Советот на градот Скопје донесува генерален 
урбанистички план на градот Скопје. 

(4) Советите на општините во градот Скопје доне-
суваат:  
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- детален урбанистички план,  
- урбанистички план за село и  
- урбанистички план вон населено место. 
(5) Советите на општините со седиште во град до-

несуваат:  
- генерален урбанистички план,  
- детален урбанистички план,  
- урбанистички план за село и  
- урбанистички план вон населено место. 
(6) Советите на општините со седиште во село до-

несуваат:  
- урбанистички план за село и  
- урбанистички план вон населено место. 
(7) Општините во градот Скопје, урбанистичките 

планови ги донесуваат по претходно добиено позитив-
но мислење од градоначалникот на градот Скопје - за 
што градоначалникот овластува стручно лице, дипло-
миран инженер архитект со најмалку три години работ-
но искуство во областа на урбанистичкото планирање. 
Мислењето од градоначалникот на градот Скопје се из-
дава во рок од 8 дена од денот на поднесувањето на ба-
рањето од страна на доносителот на планот, а доколку 
не се издаде во определениот рок ќе се смета дека мис-
лењето е дадено. 

(8) Советот на општината е должен урбанистичките 
планови финансирани од Буџетот на Република Маке-
донија, да ги донесе во рок од два месеца од денот на 
давањето на согласноста. Ако во тој период не се доне-
се планот кој е финансиран од Буџетот на Република 
Македонија, советот на општината е обврзан потроше-
ните средства за изработка на планот да ги уплати на 
сметка на Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 27 

(1) Одлуката за донесување на Просторниот план 
на Републиката, како и заверен примерок од донесени-
от план задолжително се доставуваат до органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на просторното планирање. 

(2) Донесениот Просторен план на Републиката се 
заверува во четири примероци од кои еден се чува во 
архивот на донесувачот на планот, еден во надлежниот 
државен архив, еден се доставува до органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на про-
сторното планирање и еден се доставува до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот. 

(3) Одлуката за донесување на урбанистичките пла-
нови, задолжително се доставува до органот на држав-
ната управа надлежен за вршење на работите од обла-
ста на уредување на просторот. 

(4) Донесениот урбанистички план се заверува во 
седум примероци од кои: еден се чува во архивот на 
донесувачот на планот, еден кај органот што го спрове-
дува, еден во надлежниот државен архив, еден приме-
рок се доставува до органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите од областа на уредување 
на просторот во електронски формат, еден примерок се 
доставува до Државниот инспекторат за градежништво 
и урбанизам, еден примерок се доставува до Агенција-
та за катастар на недвижности и седмиот примерок се 
изложува кај донесувачот на планот заради достапност 
на јавноста. 

(5) Начинот на употреба и чување на заверените ур-
банистички планови и државна урбанистичка планска 
документација и локална урбанистичка планска доку-
ментација на овој закон и начиот на изработка и чува-

ње на картираните подлоги од плановите, го пропишу-
ва министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот. 

(6) Советот на општината е должен во рок од 30 де-
на од донесување на планот да обезбеди картирање на 
планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се 
предаваат на Агенцијата за катастар на недвижности на 
чување и користење. 

(7) Донесениот урбанистички план не може да се 
применува пред да се исполнат условите од ставовите 
(4) и (6) на овој член. 

 
Член 28 

(1) Планирањето на просторот се врши за период од 
најмалку:  

- петнаесет години за Просторен план на Републи-
ката,  

- десет години за генерален урбанистички план, ур-
банистички план за село и урбанистички план вон од 
населено место и  

- пет години за детален урбанистички план. 
(2) Со донесување на нов Просторен план на Репуб-

ликата и нов урбанистички план, престанува да важи 
постојниот план. 

(3) Пред истекот на пропишаниот плански период 
за плановите од членот 7 на овој закон, донесувачот на 
планот најмалку еднаш годишно изработува стручна 
анализа на плановите со која се утврдува евентуалната 
потреба од изменување и дополнување на плановите 
или дел од плановите. 

(4) По истекот на пропишаниот плански период, 
градоначалникот на општината и градоначалникот на 
градот Скопје овластува стручно лице дипломиран ин-
женер архитект со најмалку три години работно искус-
тво од областа на урбанистичкото планирање кое е за-
должено за следење на урбанистичките планови, да из-
готвува анализа за степенот и квалитетот на реализаци-
јата на плановите, новонастанатите промени и потре-
бите на развој и подготвува програма за изработка на 
урбанистички планови. 

(5) Измени и дополнувања на плановите и делови 
од плановите од членот 7 на овој закон се вршат по 
истата постапка пропишана за нивно донесување. 

 
Член 29 

(1) По барање на изработувачот на плановите од 
членот 7 точка 2 на овој закон, државната и локалната 
урбанистичка планска документација и проектот за ин-
фраструктура, органите на државната управа и другите 
субјекти кои ги вршат работите од областа на образо-
ванието, земјоделството, водостопанството, заштитата 
и спасувањето, противпожарната заштита, здравствена-
та заштита, транспортот и врските и државните пати-
шта се должни да му ги достават сите податоци и ин-
формации со кои располагаат, потребни за изработка 
на наведените планови, државната и локалната урбани-
стичка планска документација и проектот за инфра-
структура, во рок од осум работни дена од денот на 
приемот на барањето. Поради сложеноста на работите, 
органот на државната управа и другите институции кои 
ги вршат работите од областа на културата, податоците 
и информациите се должни да ги достават во рок од 15 
работни дена од денот на приемот на барањето. 

(2) Органите надлежни за донесување на плановите 
од членот 7 точка 2 на овој закон, односно изработува-
чот на државната и локалната урбанистичка планска 
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документација и на проектот за инфраструктура е дол-
жен да побара податоци и информации од органот над-
лежен за вршење на работите од областа на животната 
средина и просторното планирање во постапката за:  

- донесување на генерален урбанистички план;  
- донесување на детален урбанистички план докол-

ку не била спроведена постапка за оцена на влијание 
врз животната средина и врз животот и здравјето на лу-
ѓето при донесувањето на генералниот урбанистички 
план, а во планскиот опфат се уредува простор за из-
градба на градби за чија реализација е утврдено спро-
ведување на постапка за оцена на влијание на проектот 
врз животната средина во рамките на планскиот опфат 
на урбанистичкиот план или постои заштитено подрач-
је, односно споменик на природата и  

- донесување на урбанистичкиот план за село, урба-
нистичкиот план за вон населено место, одобрување на 
државната урбанистичка планска документација, на ло-
калната урбанистичка планска документација и на про-
ект за инфраструктура, доколку во планскиот опфат се 
уредува простор за изградба на градби за чија реализа-
ција е утврдено спроведување на постапка за оцена на 
влијание на проектот врз животната средина во рамки-
те на планскиот опфат на урбанистичкиот план или по-
стои заштитено подрачје, односно споменик на приро-
дата. 

(3) Органот надлежен за вршење на работите од об-
ласта на животната средина и просторното планирање 
е должен да одговори на барањето од ставот (2) на овој 
член во рок од осум работни дена од денот на приемот 
на барањето. 

(4) По барање на органите надлежни за донесување 
на плановите од членот 7 точка 2 на овој закон, однос-
но по барање на изработувачот на државната и локал-
ната урбанистичка планска документација и проектот 
за инфраструктура, сите правни лица кои вршат кому-
нални работи, односно стопанисуваат со комуналните 
инфраструктурни мрежи, како што се водоводот и ка-
нализацијата, електричното напојување, топловодот, 
гасоводот, фиксната телефонија и други, се должни да 
учествуваат во планирањето на примарните и секун-
дарните инфраструктурни мрежи и да ги направат до-
стапни нивните подземни катастри и развојни планови 
во рок од седум дена од денот на приемот на барањето. 

(5) Доколку субјектите од ставовите (1) и (2) на овој 
член не ги достават податоците и информациите во 
определениот рок од ставот (1) на овој член, односно 
правните лица од ставот (4) на овој член не ги направат 
достапни нивните податоци и информации, ќе се смета 
дека субјектите од ставовите (1), (2) и (4) на овој член 
не располагаат со потребните податоци и информации, 
при што евентуалните идни штети настанати поради 
недоставувањето на податоците и информациите ќе би-
дат на товар на субјектите кои не ги доставиле потреб-
ните податоци и информации, односно не одговориле 
на барањето. 

(6) Планските решенија на комуналните инфра-
структури се изработуваат во урбанистичките плано-
ви од членот 7 точка 2 алинеја 2 на овој закон на та-
ков начин што ги содржат сите параметри за прик-
лучување кон градските мрежи за секоја градежна 
парцела поединечно. 

(7) Податоците и информациите од овој член се со-
ставен дел и прилог на документационата основа на 
планот, планската документација и проектот за инфра-
структура. 

Член 30 
(1) Начинот на изготвување и доставување на пода-

тоците и информациите од членот 29 на овој закон, од 
областа на планирање на просторот ги пропишува ми-
нистерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на просторното пла-
нирање. 

(2) Начинот на изготвување и доставување на пода-
тоците и информациите од членот 29 на овој закон, од 
областа на уредување на просторот, ги пропишува ми-
нистерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на уредувањето на 
просторот. 

 
Член 31 

(1) При изработување на плановите од членот 7 
точка 2, архитектонско урбанистичкиот проект држав-
на урбанистичка планска документација и локална ур-
банистичка планска документација, задолжително се 
применуваат стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање, со кои се уредуваат основите за рационал-
но планирање, уредување и користење на просторот, 
заради создавање на услови за хумано живеење и рабо-
та на граѓаните. 

(2) Mинистерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за вршење на работите од обла-
ста на уредување на просторот формира комисија која 
се состои од најмалку пет члена од кои еден научен ра-
ботник од областа на урбанистичкото планирање, еден 
архитект со овластување за изработка на урбанистички 
планови и тројца стручни работници од областа на ур-
банистичкото планирање. Комисијата ги изработува 
стандардите и нормативите од ставот (1) на овој член и 
дава предлог до министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредувањето на просторот за одобрување на 
државната урбанистичка планска документација. 

(3) За изработените стандарди и нормативи се орга-
низира стручна расправа од научни и стручни работни-
ци од областа на урбанистичкото планирање. 

(4) По вградување на забелешките од стручната 
расправа, стандардите и нормативите ги пропишува 
министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на уредување 
на просторот. 

 
Член 32 

Во случај на вонредна состојба, односно воени раз-
урнувања, природни и други катастрофи и хаварии со 
поголем обем на материјална штета, Собранието на Ре-
публика Македонија, советот на општината, советите 
на општините во градот Скопје и Советот на градот 
Скопје, може да ги донесат плановите од членот 7 на 
овој закон во скратена постапка, без изработка на на-
црт на план и се изработуваат како предлог на план. 

 
Член 33 

(1) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за вршење на работите од обла-
ста на просторното планирање ја пропишува поблиска-
та содржина, размер и начин на графичка обработка на 
Просторниот план на Републиката. 

(2) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за вршење на работите од обла-
ста на уредување на просторот ја пропишува поблиска-
та содржина, размер и начин на графичка обработка на 
урбанистичките планови. 
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3. Агенција за планирање на просторот 
 

Член 34 
Заради ефикасно спроведување на политиката на 

планирање и уредување на просторот на Републиката 
се основа Агенција за планирање на просторот (во на-
тамошниот текст: Агенција). 

 
Член 35 

Агенцијата ги извршува следните работи:  
- изработува Просторен план на Републиката,  
- изработува урбанистички планови, државна и ло-

кална урбанистичка планска документација и проект за 
инфраструктура од програмите на Владата на Републи-
ка Македонија од членот 16 на овој закон,  

- го следи спроведувањето на Просторниот план на 
Републиката,  

- го разработува Просторниот план на Републиката,  
- изработува услови за планирање,  
го одржува и ажурира единствениот просторно - 

информативен систем на податоци,  
- изработува стручни анализи и информации за со-

стојбите во планирањето за потребите на државните 
органи и на органите на државната управа и  

- извршува и други работи утврдени со овој закон и 
со Статутот на Агенцијата. 

 
Член 36 

(1) Агенцијата има својство на правно лице со пра-
ва, обврски и одговорности утврдени со закон и стату-
тот. 

(2) Седиштето на Агенцијата е во Скопје. 
(3) Агенцијата е самостојна во својата работа. 
 

Член 37 
Работењето на Агенцијата се заснова на следниве 

принципи:  
- стручност,  
- професионалност,  
- транспарентност и  
- одговорност во работењето и постигнатите резул-

тати. 
 

Член 38 
(1) Средствата за работа на Агенцијата се обезбеду-

ваат од сопствени средства што ги остварува од своето 
работење, од Буџетот на Република Македонија за те-
ковната година за годишните програми што ги донесу-
ва Владата на Република Македонија за финансирање 
на изработка на Просторен план на Републиката и ур-
банистичките планови, од донации и други извори 
утврдени со закон. 

(2) Доколку со работата на Агенцијата се оствару-
ваат поголеми приходи од расходи, истите ќе се упо-
требат за остварување на активностите на Агенцијата. 

 
Член 39 

Органи на Агенцијата се Управен одбор и дирек-
тор. 

 
Член 40 

(1) Со Агенцијата управува Управен одбор кој е со-
ставен од седум члена. Членовите на Управниот одбор 
на Агенцијата ги именува и разрешува Владата на Ре-
публика Македонија на предлог на министерот кој ра-

ководи со органот на државната управа надлежен за вр-
шење на работите од областа на просторното планира-
ње, во согласност со министерот кој раководи со орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на уредување на просторот. 

(2) Мандатот на членовите на Управниот одбор 
трае четири години, со можност за повторен избор. 

 
Член 41 

(1) Двајца членови на Управниот одбор се именува-
ат од претставници на органот на државна управа над-
лежен за вршење на работите од областа на просторно-
то планирање, двајца претставници од органот на др-
жавна управа надлежен за вршење на работите од обла-
ста на уредување на просторот, двајца претставници од 
вработените во Агенцијата и еден надворешен член. 

(2) Членовите на Управниот одбор од својот ред из-
бираат претседател на Управниот одбор на првата сед-
ница. 

 
Член 42 

Управниот одбор на Агенцијата ги врши следниве 
работи:  

- донесува Статут на Агенцијата,  
- усвојува годишна програма за работа, финансиски 

план и годишна финансиска сметка на Агенцијата,  
- усвојува годишен извештај за работа,  
- го избира и разрешува директорот на Агенцијата,  
- ги донесува општите акти за организација и систе-

матизација на работењето на Агенцијата и  
- врши и други работи утврдени со Статутот. 
 

Член 43 
(1) Со работата на Агенцијата раководи директор. 
(2) Изборот на директорот се врши преку јавен ог-

лас. 
(3) Директорот на Агенцијата може да биде назна-

чено лице кое ги исполнува следниве услови:  
-да има завршено најмалку високо образование,  
-да има најмалку пет години работно искуство по 

дипломирањето и  
-да има најмалку три години работно искуство на 

раководно место. 
(4) Мандатот на директорот трае четири години со 

можност за повторен избор. 
 

Член 44 
Директорот на Агенцијата ги врши следните работи:  
- ја претставува и застапува Агенцијата,  
- ја организира работата и раководи со стручните 

служби на Агенцијата,  
- предлага стратегија и акциони планови до Управ-

ниот одбор,  
- ги имплементира одлуките на Управниот одбор,  
- се грижи за законито работење и трошење на фи-

нансиски средства,  
- врши усогласување на деловните активности на 

Агенцијата,  
- изготвува годишна програма за работа и годишен 

финансиски план за потребните средства и нивните из-
вори,  

- ги предлага и извршува општите акти за организа-
ција и систематизација на работењето на Агенцијата,  

- донесува поединечни акти за вработените од обла-
ста на работните односи и  

- одлучува за други прашања утврдени со закон и 
Статутот на Агенцијата. 
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Член 45 
Стручните, административно-техничките, помош-

ните и другите работи за потребите на Агенцијата ги 
вршат стручните служби на Агенцијата. 

 
Член 46 

Агенцијата донесува Статут, годишна програма за 
работа и годишен финансиски план за кои согласност 
дава Владата на Република Македонија. 

 
Член 47 

Со Статутот на Агенцијата особено се регулираат:  
- активностите и надлежности на Агенцијата,  
- начинот на извршување на активностите во дело-

кругот на Агенцијата,  
- правата, надлежностите и одговорностите на вра-

ботените и  
- друго. 
 

Член 48 
(1) Агенцијата доставува најмалку два пати годиш-

но до органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на просторното планирање 
извештаи за своето работење и користење на средства. 

(2) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на просторното планирање 
во рок од 15 дена од денот на приемот на извештаите 
од ставот (1) на овој член ги поднесува до Владата на 
Република Македонија за усвојување. 

 
III СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЛАНОВИ 

 
1. Извод од план 

 
Член 49 

(1) За согледување на планските можности за уре-
дување на конкретен простор, секое правно и физичко 
лице врз основа на писмено барање доставено до над-
лежниот орган на општината во рок од пет работни де-
на, добива извод од урбанистички план од општината. 

(2) Изводот од Просторниот план на Република Ма-
кедонија го издава државниот орган на управата надле-
жен за работите од областа на просторното планирање 
во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето 
на барањето. 

(3) Изводот од генерален урбанистички план содр-
жи копија од графички прилог (синтензен план) и ко-
пија од текстуален дел (општите и посебните услови за 
просторен развој, параметри за спроведување на пла-
нот, плански услови за детално планирање на просто-
рот, мерките за заштита на културното наследство, 
природата и животната средина и мерките за заштита 
од разурнување и друго), за конкретен простор кој е 
дел од генералниот урбанистички план. Изводот е по-
требен за изготвување на детални урбаниситички пла-
нови во рамките на планскиот опфат на Генералниот 
урбанистички план. Извод од Генералниот урбанистич-
ки план на градот Скопје издава градот Скопје во рок 
од пет работни дена од денот на приемот на барањето . 

(4) Изводот од детален урбанистички план, урбани-
стички план за село, урбанистички план за воннаселено 
место, од државна урбанистичка планска документаци-
ја и од локална урбанистичка планска документација 
содржи копија од графички прилог (синтензен план) и 
копија од текстуален дел (општите и посебните услови 
за градење), во кој се прикажани урбанистичките пара-
метри за конкретната градежна парцела, како и подато-

ци за постојната инфаструктура инсталации (водовод, 
канализација, електрично напојување, а доколку има и 
приклучоци за топловод и гасовод). 

(5) Формата и содржината на изводот од плановите 
од ставовите (3) и (4) на овој член ги пропишува мини-
стерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на уредување на про-
сторот. 

 
2. Урбанистички проект 

 
Член 50 

(1) Со државна урбанистичка планска документаци-
ја може да се врши уредување на просторот со опреде-
лување на градежна парцела вон планскиот опфат, за 
градби од прва категорија утврдени со Законот за гра-
дење. 

(2) Државната урбанистичка планска документација 
од ставот (1) на овој член се изработува врз основа на 
извод од просторен план. 

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член за техно-
лошките индустриски развојни зони, со државна урба-
нистичка планска документација може да се уредува 
користење на просторот, со определување на градежни 
парцели во рамките на зоната. 

(4) Државната урбанистичка планска документација 
ја изработува овластеното правно лице од членот 18 на 
овој закон. На државната урбанистичка планска доку-
ментација задолжително треба да биде извршена струч-
на ревизија согласно со одредбите на овој закон. 

(5) Содржината на државната урбанистичка план-
ска документација треба да биде изработена согласно 
со членот 11 од овој закон. 

(6) Заинтересирани правни и физички лица можат 
да достават државна урбанистичка планска документа-
ција до органот на државната управа надлежен за вр-
шење на работите од областа на уредување на просто-
рот. Органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредување на просторот 
спроведува јавна презентација и јавна анкета, согласно 
со членот 24 од овој закон, при што јавната анкета тре-
ба да трае најмалку пет работни дена. По спроведената 
јавна презентација и јавна анкета, Комисијата од чле-
нот 31 став (2) на овој закон, постапува согласно со 
членот 24 ставови (6), (7), (8) и (9) од овој закон. 

(7) По спроведување на дејствијата од ставот (7) на 
овој член Комисијата од членот 31 став (2) на овој за-
кон доставува предлог до министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на просторот за одо-
брување или одбивање на барањето за одобрување на 
државната урбанистичка планска документација кој, 
врз основа на доставениот предлог, донесува решение 
со кое ја одобрува државната урбанистичка планска до-
кументација или го одбива барањето за одобрување на 
истата. 

(8) Државна урбанистичка планска документација 
се изработува во шест примероци од кои еден приме-
рок се чува во органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на уредување на 
просторот, еден примерок задржува барателот, еден 
примерок се доставува до Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам, еден примерок во Агенци-
јата за катастар на недвижности и еден примерок се чу-
ва во општината на чие подрачје е планскиот опфат на 
државната урбанистичка планска документација. До-
колку планскиот опфат зафаќа подрачје на повеќе оп-
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штини се изработуваат повеќе примероци и се доставу-
ва по еден во секоја општина. Органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот е должен да води евиденција 
за одобрените државни урбанистички плански доку-
ментации. 

(9) Државната урбанистичка планска документација 
се применува по нејзиното одобрување и по извршено 
картирање на хамер. Трошоците за картирањето и обја-
вувањето на соопштението за одржувањето на јавната 
анкета се на сметка на подносителот на барањето за 
одобрување на државната урбанистичка планска доку-
ментација. 

 
Член 50-а 

(1) Со локална урбанистичка планска документаци-
ја може да се врши уредување на просторот со опреде-
лување на градежна парцела вон планскиот опфат за 
градби од втора категорија утврдени со Законот за гра-
дење. 

(2) Со локална урбанистичка планска документаци-
ја не може да се уредува просторот вон плански опфат 
за градби со намена домување. 

(3) Локалната урбанистичка планска документација 
од ставот (1) на овој член се изработува врз основа на 
извод од просторен план. 

(4) Локалната урбанистичка планска документација 
ја изработува овластеното правно лице од членот 18 на 
овој закон. На локалната урбанистичка планска доку-
ментација задолжително треба да биде извршена струч-
на ревизија согласно со одредбите на овој закон. 

(5) Содржината на локалната урбанистичка планска 
документација треба да биде изработена согласно со 
членот 11 од овој закон. При изработка на локалната 
урбанистичка планска документација задолжително 
треба да се прибават потребните податоци и информа-
ции согласно со членот 29 од овој закон. 

(6) Доколку општината има потреба за изработка на 
локална урбанистичка планска документација, за изра-
ботката на оваа локална урбанистичка планска доку-
ментација одлука донесува советот на општината. За-
интересирани правни и физички лица можат да доста-
ват до општината локална урбанистичка планска доку-
ментација. Општината спроведува јавна презентација и 
јавна анкета на начин и постапка согласно со членот 24 
од овој закон, при што јавната анкета треба да трае нај-
малку пет работни дена. 

(7) По спроведување на дејствијата од ставот (8) на 
овој член, Комисијата од членот 17 став (4) на овој за-
кон доставува предлог до градоначалникот на општи-
ната за одобрување или одбивање на барањето за одо-
брување на локалната урбанистичка планска докумен-
тација кој, врз основа на доставениот предлог, донесу-
ва решение со кое ја одобрува локалната урбанистичка 
планска документација или го одбива барањето за одо-
брување на истата. 

(8) Локалната урбанистичка планска документација 
се изработува во пет примероци од кои еден примерок 
се чува во органот што го одобрил, еден примерок за-
држува барателот, еден примерок се доставува до Др-
жавниот инспекторат за градежништво и урбанизам и 
еден примерок во Агенцијата за катастар за недвижно-
сти. Доколку планскиот опфат зафаќа подрачје на по-
веќе општини се изработуваат повеќе примероци на ло-
калната урбанистичка планска документација, по еден 
за секоја општина. 

(9) Локалната урбанистичка планска документација 
се применува по нејзиното одобрување и по извршено 
картирање на хамер. Трошоците за картирањето и обја-
вувањето на соопштението за одржувањето на јавната 
анкета се на сметка на подносителот на барањето за 
одобрување на локалната урбанистичка планска доку-
ментација. 

(10) Општините се должни да водат евиденција за 
одобрените локални и државни урбанистички плански 
документации. 

 
Член 51 

(1) Архитектонско-урбанистички проект се израбо-
тува врз основа на урбанистички план и во согласност 
со стандардите и нормативите за урбанистичко плани-
рање, кога на една градежна парцела во детален урба-
нистички план, урбанистички план за село, урбани-
стички план за вон населено место, државна урбани-
стичка планска документација и локална урбанистичка 
планска документација е утврден простор ограничен со 
градежни линии во кои е дозволено поставување на по-
вршини за градење на повеќе градби, согласно со доз-
волениот процент на изграденост на земјиштето пропи-
шан со стандардите и нормативите за урбанистичко 
планирање. 

(2) Архитектонско-урбанистички проект содржи 
урбанистичко решение на градежната парцела, повр-
шини за градење со градежни линии, намена на градби-
те, максимална висина на градбите изразена во метри 
до венец, внатрешни сообраќајници, рампи, стациони-
ран сообраќај, нивелманско решение, партерно реше-
ние, озеленување, основни водови на инфраструктура и 
идејно-архитектонско решение за градбите. 

(3) Архитектонско-урбанистички проект се пакува 
во А4 формат и неговата изработка ја финансира бара-
телот. 

(4) Архитектонско-урбанистичкиот проект од ста-
вот (1) на овој член во кој се определени површините 
за градење на градби од прва категорија, утврдени со 
Законот за градење, го заверува министерот кој раково-
ди со органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на уредување на просторот, 
а архитектонско-урбанистички проект во кој се опреде-
лени површините за градење на градби од втора кате-
горија утврдени со Законот за градење, го заверува гра-
доначалникот на општината. 

 
3. Проект за инфраструктура 

 
Член 51-а 

(1) Проектот за инфраструктурата содржи техничко 
решение за инфраструктурата со сите нејзини елементи 
(шахти, бунари, мерни станици, потпорни ѕидови, мо-
стови, вијадукти, пропусти, натпатници, подпатници, 
тунели, клучки и друго) во текстуален дел и графички 
прилози и ја прикажува трасата на инфраструктурата и 
истиот се изработува врз основа на извод од Просторен 
план или услови за планирање на просторот или извод 
од урбанистичките планови од членот 7 точка 2 на овој 
закон. 

(2) Проектот за инфраструктура содржи студија 
за оцена на влијанието на проектот врз животната 
средина, односно елаборат за заштита на животната 
средина одобрени од надлежен орган, доколку со 
прописите од областа на животна средина е предви-
дено изработка на студија, односно елаборат за тој 
вид на инфраструктура. 
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(3) Проектот за инфраструктура за линиски инфра-
структурни објекти од прва категорија, утврдени со За-
конот за градење, се доставува до органот на државна-
та управа надлежен за вршење на работите од областа 
на уредување на просторот, а за линиски инфрастру-
ктурни објекти од втора категорија до општината. Над-
лежниот орган утврдува дали проектот е изработен 
согласно со прописите за проектирање на објекти, по 
што го одобрува со ставање заверка и печат на истиот. 

 
3. Решение за локациски услови 

 
Членот 52 е избришан. 
Членот 52-а е избришан. 
Членот 52-б е избришан. 
Членот 52-в е избришан. 

 
Член 53 

(1) Условите, начинот и постапката за евидентира-
ње, утврдување статус и санкционирање на бесправно 
изградените градби се уредуваат со посебен закон. 

 
Членот 54 е избришан. 
Членот 55 е избришан. 
Членот 56 е избришан. 

 
IV НАДЗОР 

 
Член 57 

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на него врши 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на просторното планирање, во делот на прос-
торното планирање, а во делот на урбанистичкото пла-
нирање врши органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на уредувањето на просторот. 

 
1. Инспекциски  надзор 

 
Член 58 

Работите на инспекцискиот надзор над примената 
на овој закон и прописите донесени врз основа на него 
го вршат урбанистички инспектори на Државниот инс-
пекторат за градежништво и урбанизам (во натамош-
ниот текст: урбанистички инспектори) и овластени ур-
банистички инспектори на општините и на општините 
во градот Скопје (во натамошниот текст: општински 
урбанистички инспектори). 

 
Член 59 

(1) Доколку општината не овластила општински ур-
банистички инспектор за вршење на работите утврдени 
со овој закон, работите ќе ги врши урбанистички инс-
пектор на сметка на општината до овластувањето на 
општинскиот инспектор. 

(2) Урбанистичкиот инспектор кога ќе констатира 
дека општината не овластила општински урбанистички 
инспектор за вршење на работите утврдени со овој за-
кон, составува записник кој го доставува до министе-
рот кој раководи со органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите од областа на уредување-
то на просторот со предлог за добивање на овластува-
ње за вршење на работите од надлежност на општин-
ски урбанистички инспектор. Записникот заедно со 
предлогот се доставува и до градоначалникот на оп-
штината односно градоначалникот на општината во 
градот Скопје. Министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредувањето на просторот врз основа на 
предлогот, издава овластување за вршење на работите 
од надлежност на општински урбанистички инспектор. 

(3) Градоначалникот на општината доколку нема 
овластено урбанистички инспектор, може да достави 
предлог до Државниот инспекторат за градежништво и 
урбанизам за вршење на работите на инспекциски над-
зор во општината. По добивање на предлогот урбани-
стичкиот инспектор постапува согласно со ставот (2) 
на овој член. Во овој случај вршењето на работите на 
инспекциски надзор, урбанистичкиот инспектор ги вр-
ши до овластување на општински урбанистички инспе-
ктор, но не повеќе од шест месеца. 

(4) Работите од ставот (1) на овој член урбанистич-
киот инспектор ги врши за сметка на општината и се на 
товар на буџетот на општината, а за трошоците за извр-
шените работи органот на државната управа надлежен 
за работите на уредување на просторот доставува изве-
стување до органот на државната управа надлежен за 
работите на финансиите. 

 
Член 60 

(1) Урбанистички инспектор може да биде лице, 
дипломиран инженер архитект со најмалку три години 
работно искуство во вршење на работите од областа на 
просторно и урбанистичко планирање и кое поседува 
овластување за носител за изработка на урбанистички-
те планови согласно со членот 18 став (3) на овој закон. 

(2) Општински урбанистички инспектор може да 
биде лице, дипломиран инженер архитект со најмалку 
две години работно искуство во вршење на работите од 
областа на просторното и урбанистичкото планирање и 
кое поседува овластување за носител за изработка на 
урбанистичките планови согласно со членот 18 став (3) 
на овој закон. 

 
Член 61 

(1) Инспекторите од членот 58 на овој закон имаат 
службена легитимација. 

(2) Содржината, формата и начинот на издавање и 
одземање на легитимацијата од ставот (1) на овој член, 
ги пропишува министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
уредување на просторот. 

(3) Легитимацијата на урбанистичкиот инспектор, 
ја издава и одзема министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на уредување на просторот, а легитимацијата на оп-
штинскиот урбанистички инспектор ја издава и одзема 
градоначалникот на општината и градоначалниците на 
општините во градот Скопје. 

 
Член 61-а 

(1) За работата на урбанистичките инспектори на 
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам 
директорот на Државниот инспекторат за градежниш-
тво и урбанизам донесува годишна програма, а за рабо-
тата на овластените урбанситички инспектори на оп-
штините и на општините во градот Скопје, годишна 
програма донесува градоначалникот на општината. 

(2) Годишните програми од ставот (1) на овој член 
содржат месечни планови за работа на урбанистичките, 
односно овластените урбанистички инспектори. 

(3) Директорот на Државниот инспекторат за гра-
дежништво и урбанизам за работата на урбанистичките 
инспектори, најдоцна до 31 март во тековната година, 
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доставува годишен извештај за претходната година до 
Владата на Република Македонија, а градоначалникот 
на општината, односно општината во градот Скопје за 
работата на овластените урбанистички инспектори, 
најдоцна до 31 март во тековната година ,доставува го-
дишен извештај за претходната година до советот на 
општината. 

Член 62 
(1) За дејствијата утврдени во членовите 24 и 25 на 

овој закон, градоначалникот на општината, градона-
чалникот на градот Скопје и градоначалниците на оп-
штините во градот Скопје, се должни на барање на оп-
штинскиот инспектор да му овозможат во определен 
рок да изврши увид во документацијата од постапката 
за донесување на урбанистичките планови. 

(2) Доколку општинскиот урбанистички инспектор 
утврди определени неправилности при вршењето на 
инспекцискиот надзор од ставот (1) на овој член, со за-
писник ќе ги задолжи лицата од ставот (1) на овој член 
да ги отстранат неправилностите во определен рок. 
Ако не ги отстранат неправилностите, општинскиот 
урбанистички инспектор е должен веднаш да покрене 
прекршочна постапка. 

(3) Лицата задолжени за чување на заверените ур-
банистички планови и картираните подлоги се должни 
да му овозможат на општинскиот урбанистички инспе-
ктор да изврши увид за начинот на чувањето и доколку 
општинскиот урбанистички инспектор утврди одреде-
ни неправилности со записник ќе ги задолжи да ги от-
странат неправилностите во определен рок. Доколку 
лицата не ги отстранат неправилностите, општинскиот 
урбанистички инспектор е должен веднаш да покрене 
прекршочна постапка. 

 
Членот 63 е избришан. 

 
Член 64 

(1) При вршење на инспекциски надзор урбани-
стичкиот инспектор проверува дали општинскиот ур-
банистички инспектор ги врши работите согласно со 
овој закон. 

(2) За вршење на работите од ставот (1) на овој член 
органите на единиците на локалната самоуправа се 
должни на барање на урбанистичкиот инспектор да му 
овозможат да изврши увид во документацијата од по-
стапките за донесување и спроведување на урбани-
стичките планови. 

(3) Урбанистичкиот инспектор е должен инспекци-
скиот надзор од ставот (1) на овој член да го изврши 
најмалку еднаш месечно. 

 
Членот 65 е избришан. 

 
Член 65-а 

(1) Доколку Државниот инспекторат за градежниш-
тво и урбанизам утврди определени неправилности во 
државната урбанистичката планска документација, е 
должен да поднесе предлог за поништување на реше-
нието со кое е одобрена истата. Предлогот за поништу-
вање на решението со записникот за констатираната 
состојба инспекторатот треба да ги достави до органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на уредувањето на просторот во рок од де-
сет работни дена од денот на приемот на одобрената 
државна урбанистичка планска документација, а во 
спротивно ќе се смета дека истата нема неправилности 
и решението со кое е одобрена ќе стане правосилно. 

(2) Доколку Државниот инспекторат за градежниш-
тво и урбанизам утврди определени неправилности во 
локалната урбанистичка планска документација, е дол-
жен да поднесе предлог за поништување на решението 
со кое е одобрена истата. Предлогот за поништување 
на решението, со записникот од констатираната состој-
ба, инспекторатот треба да ги достави до општината во 
рок од десет работни дена од денот на приемот на одо-
брената локална урбанистичка планска документација, 
а во спротивно ќе се смета дека истата нема неправил-
ности и решението со кое е одобрена ќе стане право-
силно. 

 
Член 66 

(1) Доколку урбанистичкиот иснпектор утврди дека 
општинскиот урбанистички инспектор не ги врши ра-
ботите за кој е овластен согласно со овој закон, е дол-
жен веднаш да поднесе писмено известување до градо-
началникот на општината за преземање на работите за 
сметка на општината. 

(2) Урбанистичкиот инспектор кога ќе констатира 
дека општинскиот урбанистички инспектор не ги врши 
работите за кои е овластен согласно со овој закон, со-
ставува записник кој го доставува до министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредувањето на про-
сторот со предлог за преземање на работите од надлеж-
ност на општински урбанистички инспектор. Записни-
кот заедно со предлогот се доставува и до градоначал-
никот на општината, односно градоначалникот на оп-
штината во градот Скопје. Министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредувањето на просторот врз 
основа на предлогот, донесува решение за преземање 
на работите од надлежност на општински урбанистич-
ки инспектор, кое се доставува до градоначалникот на 
општината односно градоначалникот на општината во 
градот Скопје и до органот на државната управа надле-
жен за работите на финансиите. 

(3) Преземените работи се вршат до отстранување 
на последиците од неизвршувањето на работите на оп-
штинскиот урбанистички инспектор, но не повеќе од 
една година од денот на донесувањето на решението од 
ставот (2) на овој член.  

(4) Работите од ставот (1) на овој член урбанистич-
киот инспектор ги врши за сметка на општината и се на 
товар на буџетот на општината, а за трошоците за извр-
шените работи органот на државната управа надлежен 
за работите на уредување на просторот доставува изве-
стување до органот на државната управа надлежен за 
работите на финансиите. 

 
2. Надзор над законитоста на работата на органите 

на општината, општините во градот Скопје и 
градот Скопје 

 
Член 67 

      Надзорот над законитоста на работата на орга-
ните на општините, општините во градот Скопје и ор-
ганите на градот Скопје кои се однесуваат на изработу-
вањето, донесувањето и спроведувањето на урбани-
стичките планови го врши органот на државната упра-
ва надлежен за вршење на работите од областа на уре-
дување на просторот. 
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Член 68 
При вршењето на надзорот од членот 67 на овој за-

кон органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредување на просторот ги 
врши следниве работи:  

1) ја следи законитоста на работата на органите на 
општините, општините во градот Скопје и органите на 
градот Скопје и преземаат мерки, активности и подне-
суваат иницијативи за остварување на надлежностите 
на општината и градот Скопје што се однесуваат на 
изработувањето, донесувањето и спроведувањето на 
просторните и урбанистичките планови;  

2) оценува дали органите на општините, општините 
во градот Скопје и органите на градот Скопје изработу-
вањето, донесувањето и спроведувањето на урбани-
стичките планови го извршуваат согласно со стандар-
дите и постапките утврдени со овој закон;  

3) укажува на органите на општините, општините 
во градот Скопје и органите на градот Скопје на прече-
корувањето на нивните надлежности утврдени со овој 
закон и друг пропис донесен врз основа на овој закон и 
предлагаат соодветни мерки за надминување на таа со-
стојба;  

4) укажува на определени материјални и процеду-
рални недостатоци во работата на општините, општи-
ните во градот Скопје и органите на градот Скопје кои 
би можеле да го оневозможат вршењето на работите 
утврдени со овој закон, а кои се од јавен интерес од ло-
кално значење;  

5) дава препораки за доследно спроведување на 
надлежностите на општините, општините во градот 
Скопје и на градот Скопје за работите кои треба да ги 
вршат согласно со овој закон;  

6) го следи навременото донесување на прописите 
на општините, општините во градот Скопје и на градот 
Скопје утврдени со овој закон;  

7) поднесува иницијативи и предлози до органите 
на општините, општините во градот Скопје и на орга-
ните на градот Скопје, доколку констатираат неспрове-
дување на овој закон, како резултат на судир на над-
лежностите меѓу нив; 

8) го следи остварувањето на јавност во работата на 
општините, општините во градот Скопје и на градот 
Скопје, особено од аспект на редовно, навремено и 
потполно известување на граѓаните за работите утврде-
ни со овој закон. 

 
Член 69 

(1) Доколку и покрај укажувањата и преземените 
мерки и активности од членот 68 на овој закон органите 
на општината, органите на општините во градот Скопје 
и органите на градот Скопје не го обезбедат извршува-
њето на работите за кои тие се надлежни согласно со 
овој закон, им се одзема вршењето на работите. 

(2) Вршењето на одземените работи го презема ор-
ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на уредувањето на просторот за пер-
иод од една година од преземањето, во име и за сметка 
на општината и градот Скопје. 

(3) За преземање на работите од ставот (1) на овој 
член се известува органот на државната управа надле-
жен за вршење на работите од областа на локалната са-
моуправа и органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на финансиите. 

V ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 
Поднасловот 

 
1. Кривично дело – бесправно градење е избришан. 

 
Членот 70 е избришан. 

 
2. Прекршоци 

 
Член 71 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице изработувач на планот, доколку израбо-
тката на планот ја вршат вработени лица без овластува-
ње или без обновено овластување во согласност со чле-
нот 18 ставови (1), (2) и (5) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одго-
ворното лице на правното лице од ставот (1) на овој 
член. 

 
Член 72 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице, доколку не извршило стручна ревизија 
во согласност со членовите 21 и 50 став (6) од овој за-
кон. 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одго-
ворното лице на правното лице од ставот (1) на овој 
член. 

 
Член 73 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во општината и одговорното лице во гра-
дот Скопје, ако не обезбеди стручна расправа согласно 
со одредбите од членот 23 на овој закон. 

 
Член 74 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во општината и одговорното лице во оп-
штините во градот Скопје, ако не обезбедат презента-
ција и јавна анкета согласно со одредбите од членот 24 
на овој закон. 

 
Член 75 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во општината, ако не објави во јавните 
гласила за времето и местото каде ќе биде изложен 
планот во согласност со членот 24 став (11) од овој за-
кон. 

 
Член 75-а 

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на од-
говорното лице во органот на државната управа надле-
жен за вршење на работите од областа на уредувањето 
на просторот доколку во постапката за давање на сог-
ласност од членот 25 на овој закон издало согласност 
спротивно на одредбите од овој закон и подзаконските 
акти донесени врз основа на овој закон. 
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Член 76 
(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во општината, ако не обезбеди соодветно 
чување и картирање на урбанистичкиот план утврдено 
во членот 27 од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во општината доколку дозволи да се при-
менува урбанистичкиот план пред да се исполнат усло-
вите од членот 27 ставови (4) и (6) на овој закон. 

 
Член 76-а 

(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице 
во општината, односно градот Скопје ако не издаде из-
вод од урбанистички план утврдено во членот 49 на 
овој закон. 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во органот на државната управа надле-
жен за вржење на работите од областа на просторното 
планирање ако не издаде извод од Просторниот план 
на Република Македонија. 

 
Член 76-б 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на од-
говорното лице во општината ако не постапи согласно 
со членот 17-а ставови (1) и (2) од овој закон. 

 
Член 76-в 

Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во општината ако не го достави предло-
гот на планот до Советот на општината во рокот утвр-
ден во членот 25 став (5) од овој закон. 

 
Член 77 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице на органот, научната или стручна органи-
зација и одговорното лице на друго правно лице, до-
колку не достават потребни податоци и информации за 
изготвување на плановите во согласност со членот 29 
од овој закон. 

 
Член 77-а 

(1) Пред поднесувањето на барањето за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежен суд ќе се спро-
веде постапка за порамнување. Доколку сторителот го 
признае прекршокот, органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите кои се однесуваат на уре-
дување на просторот ќе му издаде на сторителот пла-
тен налог заради наплата на глобата предвидена за пре-
кршокот. Со потписот на платниот налог сторителот на 
прекршокот се смета дека се согласува да ја плати 
предвидената глоба. 

(2) Сторителот на прекршокот е должен да ја плати 
глобата во рок од осум дена од денот на приемот на 
платниот налог на сметка на органот на државната упра-
ва надлежен за вршење на работите од областа на уреду-
вање на просторот, означена во платниот налог. Стори-
телот ќе плати само половина од изречената глоба 
доколку плаќањето го изврши во рокот од осум дена. 

(3) Ако сторителот на прекршокот од ставот (1) на 
овој член не ја плати глобата во рокот определен во 
ставот (2) на овој член, органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на уреду-
вање на просторот, ќе поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежен суд. 

 
VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 78 

(член 78 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 51/05) 

 
(1) Основните урбанистички планови донесени 

пред денот на влегувањето во сила на овој закон, се 
применуваат како генерални урбанистички планови и 
истите ќе се усогласат со одредбите на овој закон во 
рок од четири години од денот на неговото влегување 
во сила. 

(2) Генералните урбанистички планови за стопан-
ски и други комплекси донесени пред денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, се применуваат како ур-
банистички планови вон населено место и истите ќе се 
усогласат со одредбите на овој закон во рок од четири 
години од денот на неговото влегување во сила. 

(3) Урбанистичките документации за населено ме-
сто донесени пред денот на влегувањето во сила на 
овој закон, ќе се применуваат како урбанистички пла-
нови за села и истите ќе се усогласат со одредбите на 
овој закон во рок од четири години од денот на негово-
то влегување во сила. 

(4) Општите акти за населени места на општината 
донесени пред денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, ќе се применуваат како урбанистички планови за 
села и истите ќе се усогласат со одредбите на овој за-
кон во рок од четири години од денот на неговото вле-
гување во сила. 

(5) До донесување на урбанистички план за село, 
изградбата во селата кои немаат урбанистичка доку-
ментација, може да се врши под услови и на начин што 
со општ акт ќе ги утврди општината. Општиот акт се 
донесува по претходна согласност на министерството 
надлежно за работите на уредувањето на просторот. 

 
Член 79 

(член 79 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 51/05) 

 
(1) Прописите кои произлегуваат од овој закон ќе 

се донесат во рок од шест месеца од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

(2) До донесување на прописите од ставот (1) на 
овој член, но не подолго од шест месеца, ќе се приме-
нуваат постојните прописи. 

 
Член 80 

(член 80 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.51/05) 

       
Постапката за донесување на урбанистичките пла-

нови започната пред денот на примената на овој закон, 
ќе продолжи според одредбите на законот кој бил во 
сила на денот на нивното отпочнување, доколку урба-
нистичкиот план ја поминал фазата на стручна распра-
ва или фазата на јавна анкета и јавна презентација. 
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Член 81 
(член 81 од Законот објавен во „Службен весник  

на Република Македонија“ бр. 51/05) 
 
(1) Агенцијата ќе отпочне со работа со именување 

на членовите на управниот одбор на Агенцијата. 
(2) Владата на Република Македонија во рок од 30 

дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги 
именува членовите на управниот одбор на Агенцијата. 

(3) Управниот одбор на Агенцијата во рок од 30 де-
на од конституирањето донесува статут на Агенцијата. 

(4) До отпочнувањето со работа на Агенцијата, Јав-
ното претпријатие за просторно и урбанистичко плани-
рање продолжува да ги врши работите од нејзината 
надлежност. 

(5) Со отпочнувањето со работа на Агенцијата, Јав-
ното претпријатие за просторно и урбанистичко плани-
рање престанува да постои. Владата на Република Ма-
кедонија покренува постапка за бришење на Јавното 
претпријатие од регистерот. 

(6) Основните средства, имотот, како и содружнич-
ките удели на Јавното претпријатие за просторно и ур-
банистичко планирање, со отпочнувањето на работа на 
Агенцијата се пренесуваат на Агенцијата. 

(7) Вработените на Јавното претпријатие за про-
сторно и урбанистичко планирање ги презема Агенци-
јата согласно со своите акти за организација и система-
тизација. 

 
Член 82 

(член 82 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 51/05) 

 
До преземањето на надлежностите од страна на 

единиците на локалната сомоуправа на работите пред-
видени со овој закон, истите продолжува да ги врши 
органот на државната управа надлежен за работите на 
уредување на просторот. 

 
Член 83 

(член 83 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 51/05) 

 
(1) Вработените, опремата, инвентарот, архивата, 

документацијата и средствата од подрачните единици 
на Министерството за транспорт и врски се преземаат 
во општините од 1 јули 2005 година. 

(2) Архивата и документацијата од ставот (1) на 
овој член се преземаат согласно со закон. 

 
Член 84 

(член 84 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.51/05) 

 
Со денот на примената во сила на овој закон, пре-

станува да важи Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Македони-
ја” број 4/96, 28/97, 18/99, 53/2001 и 45/2002) и членот 
76-а од Законот за јавните патишта („Службен весник 
на Република Македонија” број 26/96, 40/99, 96/2000, 
29/2002 и 68/2004). 

 
Член 85 

(член 46 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.137/07) 

 
Донесените генерални и детални урбанистички пла-

нови за општините со седиште во  село и селата до вле-
гувањето во сила на Законот за просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 51/2005), се применуваат како урбани-
стички планови за село и ќе се усогласат со одредбите 
од овој закон во рок од четири години од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон.  

Усвоените урбанистички проекти за инфрастру-
ктурни градби од значење на Републиката пред влегу-
вањето во сила на Законот за просторно и урбанистич-
ко планирање („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 51/2005) продолжуваат да важат во рок од 
две години од влегувањето во сила на овој закон.  

 
Член 86 

(член 47 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 137/07) 

 
До започнувањето со издавање на овластувањата од 

членот 18 став (3) на овој закон од страна на Комората, 
истите ги издава органот на државната управа надле-
жен за вршење на работите од областа на уредување на 
просторот. 

 
Член 87 

(член 35 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 91/09) 

 
Постапките за донесување на урбанистички плано-

ви од членот 7 точка 2 на овој закон и урбанистичките 
проекти од членот 50 ставови (3) и (4), започнати пред 
влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат сог-
ласно со одредбите на Законот за просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 51/2005 и 137/2007).  

 
Член 88 

(член 36 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 91/09) 

 
Постапките за донесување на решение за локациски 

услови од членот 52 на овој закон, започнати пред 
влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат сог-
ласно со одредбите на Законот за просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 51/2005 и 137/2007).  

 
Член 89 

(член 37 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 91/09) 

 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

одредбите од членот 16 став (3) и одредбите од членот 
26 ставови (7) и (8) од Законот за просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 51/2005 и 137/2007), кои се однесуваат 
на постапката за приоритетна изработка на урбани-
стичките планови, ќе продолжат да се применуваат до 
31 декември 2009 година.   

Член 90 
(член 38 од Законот објавен во „Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 91/09) 
  
Лицата кои ја водат постапката за издавање на ре-

шение за локациски услови како и урбанистичкиот и 
овластениот урбанистички инспектор се должни овла-
стувањето за носител за изработката на урбанистички-
те планови од членот 18 став (3) на овој закон, да го 
обезбедат најдоцна во рок од три месеца од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 91 

(член 18 од Законот објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 124/10) 

 
Постапките за донесување на урбанистичките пла-

нови, започнати до денот на влегувањето во сила на 
овој закон ќе продолжат согласно одредбите на Зако-
нот за просторно и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 51/2005, 
137/2007 и 91/2009).  
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Член 92 
(член 19 од Законот објавен во „Службен весник 

на Република Македонија“ бр.124/10) 
 
Постапките за донесување на урбанистичко-планската 

документација предвидена со Програмата за приоритетна 
изработка на урбанистички планови за 2009 година ќе 
продолжат согласно со одредбите на Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен весник 
на Република Македонија" број 51/2005 и 137/2007).  

 
Член 93 

(член 20 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 124/10) 

 
Идејните проекти за инфраструктурата за која не 

може да се формира градежна парцела, кои се израбо-
тени до влегувањето во сила на овој закон, во постап-
ките за издавање на решение за локациски услови ќе се 
применуваат како проекти за инфраструктура. 

 
Член 94 

(член 31 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.18/11) 

 
Постапките за донесување на решение за локациски 

услови започнати пред влегување во сила на овој закон 
ќе продолжат согласно одредбите од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање („Службен весник 
на Република Македонија" број 51/2005, 137/2007, 
91/2009 и 124/10).  

                                                   
Член 95 

(член 32 од Законот објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 18/11) 

 
Постапките за донесување на решение за одобрува-

ње на државна урбанистичка планска документација 
вонплански опфат и локална урбанистичка планска 
документација вонплански опфат започнати пред вле-
гувањето во сила на овој закон ќе продолжат согласно 
со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 51/2005, 137/2007, 91/2009 и 124/10). 

_____________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1584. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно со 
член 1 и член 1-а од Законот за помилување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), 
Претседателот на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Стојан Ставре Величков, од с.Пеширово, 
2. Локман Азир Јашари, од с.Матејче, 
3. Садула Исмет Јусуфи, од с.Отља. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

мени со условна осуда за време од 1 година на осуде-
ното лице: 

1. Меџит Нијази Имери од с.Студеничани, во трае-
ње од 3 месеци. 

 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор му се за-
мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ното лице: 

1. Ељхан Ќемал Пајазити од с.Арачиново, во трае-
ње од 4 месеци. 

 
IV 

Извршувањето на изречената казна затвор им се за-
мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ните лица: 

1. Беким Акик Алими од с.Орланци, во траење од 6 
месеци, 

2. Бушат Саљи Хасани од Скопје, во траење од 6 
месеци. 

 
V 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. Мухамед Музафер Хајдари од Тетово, во траење 
од 8 месеци, 

2. Златко Томе Кочев од Валандово, во траење од 6 
месеци, 

3. Љутви Хафет Џемаил од с.Бојане, во траење од 8 
месеци, 

4. Алија Азир Јакуп од с.Синѓелиќ, во траење од 1 
година, 

5. Гани Салија Адемов од Скопје, во траење од 9 
месеци, 

6. Незмит Енвер Сали од с.Боговиње, во траење од 
1 година, 

7. Филип Владо Витларов од Скопје, во траење од 6 
месеци, 

8. Борис Методија Мицовски од Штип, во траење 
од 6 месеци, 

9. Исмет Рамадан Сали од с.Крушопек, во траење 
од 6 месеци, 

10. Трајче Стојан Спасов од с.Тимјаник, во траење 
од 3 месеци, 

11. Маријанчо Стојан Пандиловски од Скопје, во 
траење од 6 месеци, 

12. Слободан Илија Митров од Струмица, во трае-
ње од 6 месеци, 

13. Денис Петар Колев од Гевгелија, во траење од 6 
месеци, 

14. Славе Љубе Петровски од с.Добрушево, во трае-
ње од 3 месеци, 

15. Лазар Ангел Атанасов од Гевгелија, во траење 
од 3 месеци. 

 
VI 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 07-808                                  Претседател 

27 април 2011 година             на Република Македонија, 
     Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1585. 

Врз основа на член 1 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10) и член 
36 став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО ШУМИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Јавното претпријатие за 

стопанисување со шуми („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.65/97), членот 3 се менува и гласи: 

„Приоритетна дејност на Јавното претпријатие за 
стопанисување со шуми е: 

02.01 – одгледување, користење и заштита на шу-
мите; 

Покрај приоритетната дејност Претпријатието ќе ги 
врши и сите дејности утврдени со НКД, освен оние за 
кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на др-
жавен орган или друг надлежен орган, а посебно след-
ните дејности: 

01.12/1 – Одгледување на зеленчук, цвеќе и украсни 
билки и производство на семе од нив; 

01.22/1 – Одгледување на  овци и кози; 
01.25. – Одгледување на други животни; 
01.41/2 – Уредување и одржување на паркови, зеле-

ни и рекреациони површини; 
01.42. – Услуги во одгледување на животни освен 

ветеринарни услуги; 
01.50. – Лов, траперство, обновување и одгледува-

ње на дивеч, вклучувајќи ги и соодветните услужни 
активности; 

02.01 – одгледување, користење и заштита на шу-
мите; 

02.02. – Услуги во одгледувањето и користењето на 
шумите; 

05.02. – Дејност на мрестилишта и рибарски фарми; 
20.10/1 – Производство на режана граѓа; 
24.63. – Производство на етерични масла; 
45.23. – Изградба на автопатишта и други сообра-

ќајници, аеродромски писти и спортски терени; 
50.20. – Одржување и поправка на моторни возила; 
50.30/3 – Посредување во продажба на делови и 

прибор за моторни возила; 
51.11. – Посредници во продажбата на земјоделски 

суровини, живи животни, текстилни суровини и полу-
производи; 

51.12. – Посредници при продажбата на горива, ру-
ди, метали и индустриски хемикалии; 

51.13. - Посредници во продажбата на дрвена граѓа 
и градежен материјал; 

51.22. – Трговија на големо со цвеќе и трговија; 
51.23. - Трговија на големо со живи животни; 
51.53. - Трговија на големо со дрво, градежен мате-

ријал и санитарна опрема; 
55.11. – Хотели и мотели со ресторан; 
55.12. – Хотели и мотели без ресторан; 

55.21/1 – Одморалишта; 
55.21/2 – Планинарски домови; 
55.30/1 – Ресторани и гостилници (без соби за сме-

стување); 
55.30/2 – Услуги на други угостителски објекти; 
60.23. – Превоз на патници во друмскиот сообраќај, 

слободен; 
60.24. – Превоз на стоки во друмскиот сообраќај; 
63.11. – Претовар на товар; 
63.12. – Магацини и стоваришта; 
63.21.- Други придружни активности во копнениот 

сообраќај; 
74.20/2 – Проектирање; 
74.20/3 – Инженеринг; 
92.53. – Дејност на ботанички и зоолошки градини 

и други природни резервати. 
„Во надворешно - трговското работење претприја-

тието ќе ги извршува следните дејности: 
- надворешна трговија со прехранбени производи; 
- надворешна трговија со непрехранбени производи и 
- посредување и застапување на промет и услуги. 
 

Член 2 
Во членот 7 во став 1 зборовите: „Одбор за контро-

ла на материјално финансиското работење“ се замену-
ваат со зборовите: „Надзорен одбор за контрола на ма-
теријално финансиското работење“. 

 
Член 3 

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

 
Бр.51-1595/1                      Претседател на Владата  

19 април 2011 година             на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1586. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ  

ШУМИ“-П.О.-СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“-
п.о.- Скопје, бр. 02-1852/3 од 6.10.2010 година, донесе-
на од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на 
седницата одржана на 6.10.2010 година. 

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

 
Бр.51-1595/2                      Претседател на Владата  

19 април 2011 година             на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 
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1587. 
Врз основа на член 21 став 3 од Законот за заштита 

на технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009 и 156/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.4.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТА-
ТУТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

мени и дополнувања на Статутот на Дирекцијата за тех-
нолошки индустриски развојни зони бр.01-216/1 од 
8.3.2011 година, донесена од Управниот одбор на Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на 
Петтата редовна седница, одржана на 8.3.2011 година. 

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

 
Бр.51-2064/1                      Претседател на Владата 

19 април 2011 година            на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1588. 

Врз основа на член 11, точка 6 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 Македонија, 
на седницата одржана на 19.4.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС ЗА 2010 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сме-
тка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ „Лиси-
че“ – Велес за 2010 година, број 02-113/5 и 02-113/3 од 
24.2.2011 година, усвоени од Управниот одбор на Јавното 
претпријатие на седницата одржана на 24.2.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
 Бр.51-2108/1                      Претседател на Владата 

19 април 2011 година             на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1589. 

Врз основа на член 12, став 2, алинеја 13 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 
103/2008, 130/2008, 139/2009 и 156/2010), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
19.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА 
КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА 

РАЗВОЈНА ЗОНА  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 
за надоместоци за извршени услуги на Корисник на 
технолошка индустриска развојна зона бр. 02-263/3 од 
25.3.2011 година, донесен од Управниот одбор на Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 

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

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

  
     Бр. 51-2169/1                       Претседател на Владата 
19 април 2011 година             на Република Македонија, 
          Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1590. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за техноло-
шки индустриски развојни зони („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.14/2007, 103/2008, 130/2008, 
139/2009 и 156/2010), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 19.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА  

РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 1“-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за 

изменување на Правила за условите за користење на 
технолошка индустриска развојна зона „Скопје 1“-
Скопје бр. 02-263/5 од 25.3.2011 година, донесени од 
Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки инду-
стриски развојни зони. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-2169/2                      Претседател на Владата  

19 април 2011 година             на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1591. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 19.4.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се отстапува 55.500 литри Еуроди-
зел БС и 730 литри Еуросупер БС-95 од стоковните ре-
зерви без надомест на Водостопанство Скопско поле- 
Скопје, за чистење на каналите за одводнување во 
ХМС Скопско поле во општините Гази Баба, Илинден 
и Петровец. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр.51-2206/1                      Претседател на Владата 

19 април 2011 година            на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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1592. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА 2010 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2010 ГОДИНА НА 
ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕ-
НАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност  на Годишата 

сметка за 2010 година и Годишниот извештај за рабо-
тењето за 2010 година на ЈП за управување и заштита 
на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје, бр.02-
504/3 и бр.02-504/4 од 25.3.2011 година, усвоени од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата одржана на 25.3.2011 година. 

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

  
 Бр.51-2216/1                      Претседател на Владата  

19 април 2011 година             на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 
1593. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД 
РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШ-
ТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ 
„ЈАСЕН“–СКОПЈЕ ЗА ФИНАНСИСКАТА 2010 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност  на Одлуката 

за употреба на средствата остварени од работењето на 
ЈП за управување и заштита на повеќенаменското по-
драчје „Јасен“ – Скопје за финансиската 2010 година 
бр.02-504/5 од 25.3.2011 година, донесена од Управни-
от одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одр-
жана на 25.3.2011 година. 

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

  
Бр.51-2216/2                      Претседател на Владата  

19 април 2011 година             на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 
1594. 

Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
2/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19.4.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНА-
ТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И  

ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на закупнината за користење 
на деловен простор сопственост на Република Македо-
нија, бр. 02-3964/4-2 од 15.3.2011 година, донесена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата одржана на 15.3.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-2313/1                      Претседател на Владата  

19 април 2011 година             на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 
1595. 

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен ре-
гионален развој („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 63/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 19.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ  

РЕГИОНИ ВО 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се доделуваат средства за финанси-

рање на проекти за развој на планските региони за 2011 
година во вкупен износ од 92.065.766 денари, обезбеде-
ни во Буџетот на Република Македонија за 2011 годи-
на, во раздел 19101 во износ од 47.890.408 денари и во 
раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален 
развој во 2011 година во износ од 44.175.358 денари, 
наведени во Листата на проекти за развој на планските 
региони за 2011 година која е дадена во Прилог и е со-
ставен дел на оваа одлука. 

 
Член 2 

Доколку се утврди ненаменско трошење на средст-
вата кои ќе бидат распределени, Центрите за развој на 
планските региони, потребно е истите да ги вратат во 
Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 51–2493/1                     Заменик на претседателот 

19 април 2011 година              на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1596. 
Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВЕН  

ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија му престанува кори-
стењето на недвижни ствари – деловни простории во 
Тетово – сопственост на Република Македонија и тоа: 

- деловен простор во Тетово, ГТ Центар, локал 49, 
кат 1, со површина од 67,70 м2 на КП бр. 2463/1; 

- деловен простор во Тетово, ГТ Центар, локал 67, 
кат 1, со површина од 99,72 м2, на КП бр. 2463/1. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на времено користење на Државен пазарен инспе-
кторат, за времетраење од 1 (една) година од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија и Државниот 
пазарен инспекторат, ќе извршат примопредавање на 
недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, во рок од 3 
дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 51-2726/1                     Претседател на Владата 
12 април 2011 година             на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1597. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД 
СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 15.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви без надо-
мест на општина Босилово. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
 Бр.51-2761/1                     Заменик на претседателoт 

12 април 2011 година              на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

1598. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД 
СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 15.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви без надо-
мест на општина Демир Хисар. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
 Бр.51-2762/1                     Заменик на претседателoт 

12 април 2011 година              на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
1599. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12.4.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД 
СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 10.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви без надо-
мест на општина Ресен. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
 Бр.51-2763/1                     Заменик на претседателoт 

12 април 2011 година              на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
1600. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД 
СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 15.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви без надо-
мест на општина Велес. 
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Член 2 
Се задолжува Агенцијата за  стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
Бр.51-2764/1                      Заменик на претседателoт 

12 април 2011 година              на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
1601. 

Врз основа на член 11 од Законот за акредитација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
120/2009), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 април 2011 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. За претседател и членови на Советот на Институ-
тот за акредитација на Република Македонија, се име-
нуваат: 

а) за претседател 
- Борче Размоски, раководител на одделение во Ми-

нистерството за транспорт и  врски. 
б) за членови: 
- Нериман Џеладини, раководител на Секторот за 

внатрешен пазар во Министерството за економија, 
- Билјана Мишевска, вработена во Бирото за метро-

логија, орган во состав на Министерството за економија, 
- Оливера Бичиклиски, раководител на Сектор за 

органско производство во Министерство за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, 

- д-р Анита Грозданов, професор на Технолошко 
металуршки факултет при Универзитетот „Св.Кирил и 
Методиј“ – Скопје, 

- Јадранка Аризанковска, директор на Дирекцијата 
за претставување на интересите на членките – Стопан-
ска комора на Република Македонија, 

- Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на 
стопански комори, 

- м-р Магдалена Трајковска Трпевска, вработена во 
„ТЕХНОЛАБ“ ДОО – Скопје, Лабораторија за еколо-
шки испитувања, 

- Никола Поповски, вработен во „КОНФОРМА“ 
ДООЕЛ – Скопје, Центар за инспекција на возила, 

- м-р Маријана Лончар – Велкова, претседател на 
Организацијата на потрошувачите, 

- Владимир Јаневски, координатор за акредитација 
на лаборатории за калибрација во Институтот. 

2. Со денот на именувањето на претседателот и чле-
новите на Советот на Институтот за акредитација на 
Република Македонија на досегашниот претседател и 
членовите на Советот на Институтот им престанува 
мандатот. 

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

 
      Бр. 22-1247/2                  Заменик на претседателот 
13 април 2011 година           на Владата на Република 
          Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1602. 
Врз основа на член 83 од Законот за судовите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006, 35/2008 и 150/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.4.2011 годи-
на, донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТУ-
ВАЊЕТО НА  ПРЕТСТАВКИТЕ  И  ПОПЛАКИТЕ  
НА ГРАЃАНИТЕ  ДОСТАВЕНИ ДО МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ПРАВДА ЗА РАБОТАТА НА СУДОВИ-
ТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ОДОЛЖУВАЊЕ НА  

СУДСКАТА ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на спрове-

дување  на испитувањето на претставките и поплаките 
на граѓаните доставени до Министерството за правда 
за работата на судовите кои се однесуваат на одолжу-
вање на судската постапка. 

 
Член 2 

Испитувањето на претставките и поплаките на гра-
ѓаните за работата на судовите кои се однесуваат на 
одолжување на судската постапка подразбира прибира-
ње на податоци и известувања за фактите и околности-
те кои се однесуваат на одолжување на судската по-
стапка, а се причина за поднесената претставка или 
поплака од граѓанинот, како и прибирање на податоци 
за одложување на судските рочишта и преземените 
мерки од страна на претседателот на судот за надмину-
вање на ваквата состојба. 

 
Член 3 

По изнесените наводи во претставките и поплаките 
на граѓаните за работата на судовите кои се однесуваат 
на одолжување на судската постапка, Министерството 
за правда во рок од три работни дена се обраќа до пре-
тседателот на судот, со барање да се произнесе за осно-
ваноста на изнесените наводи, најдоцна пет работни 
дена по добиеното барање. Министерството за правда 
најдоцна во рок од три работни дена го известува под-
носителот на претставката или поплаката за доставено-
то барање до претседателот на судот.  

Одговорот на барањето од ставот 1 на овој член 
особено треба да содржи: 

- детален извештај за почитување на роковите сог-
ласно процесните закони за секое од преземените дејс-
твија од страна на судот и 

- факти за преземените  процесни дејствија во текот 
на постапката  што влијаеле за одложување на постап-
ката. 

 
Член 4 

Ако одговорот на барањето од членот 3 од ова упат-
ство не е доставено во пропишаниот рок, ако не ги со-
држи податоците од членот 3 став 2 од ова упатство, 
или ако со добиениoт одговор не се целосно испитани 
изнесените наводи во претставката или поплаката, или 
ако одговорот е различен од наводите во претставката 
или поплаката, Комисијата формирана од министерот 
за правда ги испитува наводите од претставката или 
поплаката за одолжување на судската постапка. 

Ако претседателот на судот не достави одговор на 
барањето од членот 3 од ова упатство во рок од пет ра-
ботни дена, Министерството за правда во рок од три 
работни дена за тоа писмено го известува Судскиот со-
вет на Република Македонија, заради преземање мерки 
од негова надлежност. 
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Член 5 
При формирањето на Комисијата, се доставува ба-

рање од министерот за правда до претседателот на Вр-
ховниот суд на Република Македонија за определување 
претставник во Комисијата од страна на Врховниот суд 
на Република Македонија. 

Од страна на претседателот на Врховниот суд на 
Република Македонија најдоцна три работни дена од 
приемот на барањето од ставот 1 на овој член, се доста-
вува известување за определениот претставник во Ко-
мисијата. 

Претставникот определен од Врховниот суд на Ре-
публика Македонија e од редот на судиите, кој не може 
да биде од судот каде што се врши увидот согласно 
членот 6 став 1 од ова упатство. 

Претставниците во Комисијата од Министерството 
за правда се определуваат од раководните државни 
службеници. 

Министерот за правда, Комисијата од членот 4 од 
ова упатство ја формира во рок од три работни дена од 
денот на добиеното известување за претставникот 
определен од Врховниот суд на Република Македонија. 

Министерството за правда најдоцна во рок од три 
работни дена го известува подносителот на претставка-
та или поплаката за формирањето на Комисијата од 
став 5 на овој член. 

  
Член 6 

При испитувањето на претставките и поплаките од 
страна на Комисијата се врши непосреден увид во АК-
МИС (автоматизираниот компјутерски систем за упра-
вување со судските предмети) во делот на фактите за на-
временото, односно ненавременото преземање на про-
цесните дејствија од страна на судијата, како и судската 
служба кои придонеле за одолжување на постапката во 
наведениот предмет од претставката или поплаката. 

Од страна на претседателот на судот се овозможува 
увид на Комисијата единствено во податоците содржа-
ни во АКМИС кои се однесуваат на предметот од прет-
ставката или поплаката и податоците кои се однесуваат 
на одолжувањето на судската постапка по предметот за 
кој е поднесена претставката или поплаката. 

 
Член 7 

Комисијата го известува претседателот на судот за 
денот и часот на вршење на увидот од член 6 став 1 од 
ова упатство. 

Пред започнување на увидот, Комисијата му го вра-
чува овластувањето за вршење на увидот на претседа-
телот на судот. 

За извршениот увид Комисијата составува изве-
штај, кој содржи податоци за судот во кој се врши уви-
дот, предметот по кој се врши увид, денот и часот на 
вршење на увидот, составот на Комисијата што врши 
увид, преземените службени дејствија од страна на Ко-
мисијата, како и потписи на членовите на Комисијата. 

 
Член 8 

Комисијата го изготвува извештајот од членот 7 
став 3 од ова упатство и го доставува до Министерс-
твото за правда во законски утврдениот рок. 

Извештајот од страна на Министерството за правда, 
во законски утврдениот рок се доставува до Судскиот 
совет на Република Македонија, а за резултатите од из-
вршениот увид се известуваат претседателот на Врхов-
ниот суд на Република Македонија и претседателот на 
судот каде што се вршел увидот. 

Министерството за правда, најдоцна во рок од три 
работни дена го известува подносителот на претставката 
или поплаката за доставениот извештај од ставот 2 на 
овој член до Судскиот совет на Република Македонија. 

Извештајот од ставот 2 на овој член, Судскиот со-
вет на Република Македонија го разгледува на првата 
наредна седница и согласно наводите во извештајот 
презема мерки, согласно со закон. 

 
Член 9 

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

 
Бр.51-2369/1                      Претседател на Владата  

19 април 2011 година             на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
1603. 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ-СКОПЈЕ 
 
1. Се дава согласност на Статутот на Ј.У. Завод за 

рехабилитација на деца и младинци - Скопје, број 02-
332/2 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, 
на седницата одржана на 15.3.2011 година. 

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

 
  Бр. 10-222/4 

15 април 2011 година                            Министер, 
     Скопје                                   Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1604. 
Врз основа на член 41 став (3) од Законот за упра-

вување со пакување и отпад од пакување („Службен 
весник на Република Македонија“  бр. 161/09, 17/11 и 
47/11), министерот за животна средина и просторно 
планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА  ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-
ЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник  се пропишува формата и содр-

жината на образецот на потврдата за ослободување од 
плаќање на надоместок за управување со отпад од па-
кување. 

 
Член 2 

Формата и содржината на образецот на потврдата 
од член 1 на овој правилник е дадена во Прилог кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 07- 2940/4 
8 април 2011 година                           Министер, 

    Скопје                               д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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Врз  основа на член 117 став 3 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 
6/09, 161/09 и 83/10), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА  БАРАЊЕТО И НА ДОЗВОЛАТА ЗА  
ПОВТОРНО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЧИСТЕНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ, КАКО И НАЧИНОТ НА  

ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за повторно користење 

на прочистените отпадни води и формата и содржината на образецот на  дозволата за повторно користење на 
прочистените отпадни води, како и начинот на издавање на дозволата. 

 
Член 2 

(1) Заради прибавување дозвола за повторно користење на прочистената отпадна вода, правното лице кое 
управува со постројката за пречистување на отпадни води поднесува барање за издавање дозвола, до органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управување со водите за секоја постројка 
одделно со која управува, а од која се испушта прочистена отпадна вода која има намера повторно да ја кори-
сти, согласно Законот за водите. 

(2) Барањето од став (1) од овој член се доставува во писмена форма во три оригинални примероци и во 
електронска форма. 

 
Член 3 

(1) Формата на барањето за добивање дозвола е дадена во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник.  
(2) Кон барањето, барателот доставува  соодветна документација, табеларни прикази и прилози потребни 

за докажување на наводите содржани во барањето и копии од потребните претходни согласти и дозволи.  
 

Член 4 
Формата и содржината на образецот на дозволата е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Македонија”, а ќе одпочне да се применува од 1 септември 2011 година.  
 
Бр. 07-3875/1 

14 април 2011 година                                            Министер, 
   Скопје                                                     д-р Неџати Јакупи, с.р. 

1605. 
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Врз  основа на член 118 став (5) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/08, 6/09, 161/09 и 83/10), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И НА ДОЗВОЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ТИЊА  КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЊА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за користење на милта 
(тињата) преостаната од станиците за пречистување на урбаните отпадни води  и формата и содржината на 
образецот на дозволата за користење на тињата, како  и начинот на издавање на дозволата за користење на ти-
њата.  

 
Член 2 

(1) Заради прибавување дозвола за користење на тињата преостаната од станиците за пречистување на ур-
баните отпадни води, правното или физичко лице кое врши земјоделска дејност или друго правно лице во не-
гово име треба да поднесе барање за издавање дозвола до органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на управување со водите (во понатамошниот текст: барање) согласно Законот за водите.  

(2) Барањето се поднесува за секоја катастарска парцела на која се протега земјоделското земјиште кое е 
предмет на дозволата. 

(3) Барањето се доставува во писмена форма во три оригинални примероци и во електронска форма.  
 

Член 3 
(1) Формата и содржината на образецот на барањето се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој пра-

вилник.  
(2). Кон барањето, барателот доставува  соодветна документација, извештаи од мерења и слично за докажу-

вање на наводите содржани во барањето и копии од потребните претходни согласности, дозволи, договори и 
имотен лист или актот со кој се докажува основот за користење на земјоделското земјиште. 

 
Член 4 

(1) Употребата на тињата за земјоделски потреби се врши на земјоделско земјиште со определена катастар-
ска парцела за кое е издадена дозвола за користење на тиња врз основа на претходно поднесено барање.  

(2) Дозволата за користење на тиња се издава во четири примероци од кои еден се доставува на корисникот 
на тињата и еден на производителот на тињата. 

 
Член 5 

Формата и содржината на образецот на дозволата за користење на тиња е даден во Прилог 2 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Македонија”, а ќе одпочне да се применува од 1 септември 2011 година.  

 
Бр. 07-3876/1 

14 април 2011 година                                             Министер, 
    Скопје                                                д-р Неџати Јакупи, с.р. 

1606. 
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1607. 
Врз основа на член 118, став (3) од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 
6/09, 161/09 и 83/10), министерот за животна средина и 
просторно планирање донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДО-
СТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ВИДОТ НА ИН-
ФОРМАЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЊАТА ОД 
ТРЕТМАНОТ НА УРБАНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ 
СОГЛАСНО НЕЈЗИНАТА НАМЕНА, ТРЕТМАН, 
СОСТАВ И МЕСТО НА НЕЈЗИНО КОРИСТЕЊЕ(∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, соджи-
ната и начинот на доставување на податоците и видот 
на информации за користење на тињата од третманот 
на урбаните отпадни води согласно со нејзината наме-
на, третман, состав и место на нејзино користење.   

 
Член 2 

(1) Производителите на тиња најдоцна до 30 април во 
тековната година подготвуваат информации со обрабо-
тени податоци за претходната година за количината на 
употребената тиња и површините на кои тињата е ко-
ристена, како и за извршените анализи на составот на 
тињата кои ги опфаќаат најмалку следните параметри:  

- сува материја, органска материја;  
- рН; 
- азот и фосфор; и  
- кадмиум, бакар, никел, олови, цинк, жива и хром.  
(2) Формата и содржината на образецот за подато-

ците од став (1) на овој член е даден во Прилог 1 кој е 
составен дел на овој правилник.   

(3) Податоците од став (1) на овој член се доставу-
ваат во пишана и во електронска форма.  

 
Член 3 

(1) Корисниците на тиња најдоцна до 30 април во 
тековната година подготвуваат информации за прет-
ходната година за намената на користење на тињата со 
следните податоци: 

- име и адреса на корисникот на земјоделското зем-
јиште на кое е користена тињата;  

- локацијата на земјоделското земјиште со број на 
катастарска парцела и површина на која се користела 
тињата; и  

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
86/278/EEC  на Советот за заштита на животната средина, а 
особено на почвата, кога талогот од течен отпад се користи 
воземјоделство, (Celex  бр. 31986L0278) 

- видот на земјоделската дејност односно земјодел-
ската културата што се одгледува со користење на ти-
њата.  

(2) Формата и содржината на образецот за подато-
ците од став (1) на овој член е даден во Прилог 2 кој е 
составен дел на овој правилник.  

(3) Податоците од став (1) на овој член се доставу-
ваат во пишана форма и во електронска форма.  

 
Член 4 

(1) Производителите на тиња најдоцна до 30 април 
од тековната година подготвуваат информации за прет-
ходната година за третманот на тињата со следните по-
датоци: 

- назив на станицата за третман на урбаните отпади 
води;  

- технологиите применети за третман на тињата со 
именување на технологијата и краток опис; и 

- назив на наслени места чии урбани отпадни води 
се третираат во станицата.   

(2) Формата и содржината на образецот за подато-
ците од став (1) на овој член е дадена во Прилог 3 кој е 
составен дел на овој правилник.   

(3) Податоците од став (1) на овој член се доставу-
ваат во пишана и во електронска форма.  

 
Член 5 

(1) Производителите на тиња најдоцна до 30 април 
во тековната година подготвуваат информации за прет-
ходната година за местото на користење на тињата со 
следните податоци: 

- локација на земјоделското земјиште, со број на ка-
тастарска парцела и површина; и 

- количина на тињата употребена на земјоделското 
земјиште.   

(2) Формата и содржината на образецот за подато-
ците од став (1) на овој член е дадена во Прилог 4 кој е 
составен дел на овој правилник.   

(3) Податоците од став (1) на овој член се доставу-
ваат во пишана и во електронска форма.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 сеп-
тември 2011 година.  

 
Бр. 07-3877/1 

14 април 2011 година                             Министер, 
    Скопје                                д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

1608. 
Врз основа на член 17 - к став (6) од Законот за др-

жавните службеници („Службен весник на Република 
Македонија", број 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 
98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 
36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), ми-
нистерот за информатичко општество и администраци-
ја, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНА 
РАБОТА, ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРОБНАТА  

РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Co овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на пробната работа, полагањето на стручниот 
испит и начинот на оценувањето на пробната работа на 
лицето кое за прв пат се вработува во државна служба 
и на државниот службеник кој се вработува на работно 
место во повисоко звање од претходно стекнатото (во 
натамошниот текст: кандидат). 

 
Член 2 

(1) Пробната работа на кандидатот се спроведува 
согласно Програмата за пробна работа донесена од стра-
на на органот во кој се спроведува пробната работа. 

(2) Програмата за пробна работа содржи начин на 
нејзина реализација, временска рамка, како и други по-
единости за работното место за кое се врши оспособу-
вањето.  

 
Член 3 

Стручниот испит се полага пред Комисијата за по-
лагање на стручен испит формирана од државниот се-
кретар, генералниот секретар или секретарот, односно 
функционерот кој раководи со органот од членот 3 став 
(2) од Законот за државните службеници.  

 
Член  4 

(1) Стручниот испит се состои од прашања кои се 
поврзани со описот на работните задачи од работното 
место за кое се спроведува пробната работа. 

(2) Времетраењето на полагањето на стручниот ис-
пит изнесува два часа. 

(3) За прашањата за стручниот испит од ставот (1) 
на овој член, кандидадот добива лозинка со помош на 
која влегува во системот за полагање на стручниот ис-
пит. 

 
Член 5 

(1) Ако стручниот испит го полагаат едновремено 
повеќе кандидати, за време на одржување на испитот 
не е дозволен разговор, договарање и помагање меѓу 
кандидатите, нарушување на редот на полагањето и на-
пуштање на просторијата во која се спроведува полага-
њето. 

(2) Ако се констатира едно од наведените дејствија 
од ставот (1) на овој член, кандидатот може да биде от-
странет од полагањето на испитот. Во тој случај се 
смета дека кандидатот не го положил испитот. 

 
Член 6 

Ако кандидатот кој е уредно поканет не се појави 
на испитот за јавен службеник или се откаже во текот 
на полагањето на испитот, се смета дека не го положил 
испитот. 

 
Член 7 

Ако кандидатот, при полагањето на стручниот ис-
пит точно одговори на најмалку 70% од прашањата, се 
смета дека го положил стручниот испит. 

 
Член 8 

Оценувањето на пробната работа на кандидатот се 
врши врз основа на оценката од менторот за покажани 
резултати во текот на пробната работа и резултатите од 
стручниот испит. 

 
Член 9 

Во извештајот за спроведената пробна работа изго-
твен од страна на менторот, се содржани податоци за: 
начинот на спроведување на пробната работа, за време-
то во кое  кандидатот ги извршувал работите и задачи-
те што му биле определени согласно работното место 
за кое се спроведува пробната работа  и степенот на не-
говата оспособеност за самостојно извршување на ра-
ботните задачи. 

 
Член 10 

Во записникот за спроведениот стручен испит изго-
твен од страна на Комисијата за полагање на стручен 
испит се внесуваат податоци за: кандидатите, текот на 
полагањето на испитот, резултатите од испитот и други 
прашања поврзани со спроведувањето на стручниот ис-
пит. 

 
Член 11 

За постигнатите резултати, односно за оценката од 
стручниот испит, кандидатот се известува најдоцна три 
дена по спроведениот стручен испит. 

 
Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот, постапка-
та и критериумите за спроведување на стручниот и 
приправничкиот испит („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 85/05). 

 
Член 13 

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

 
 Бр.16-1604/1 

21 април 2011 година                         Министер, 
     Скопје                             м-р Иво Ивановски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1609. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-37 од 22.3.2011 
година, на седницата одржана на ден 8.4.2011 година 
го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Елена Јакимовска Петровска од Скопје, издадена со Ре-
шение бр. 07-975/4 од 26.6.2006 година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Елена Јакимовска Петровска се дава за период од пет 
години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Елена Јаки-
мовска Петровска престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаи-
те предвидени со член 211 од Законот за хартии од 
вредност. 

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

 
     Бр. 08-УП1-37         Комисија за хартии од вредност 
8 април 2011 година         на Република Македонија 

  Скопје                                Претседател, 
                                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1610. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 114 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), 
а постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-38 од 22.3.2011 
година, на седницата одржана на ден 8.4.2011 година 
го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Евита Иванова, издадена со Решение бр. 07-972/4 од 
26.6.2006 година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Евита Иванова се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Евита Ивано-
ва престанува да важи и пред истекот на рокот утврден 
во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
     Бр. 08-УП1-38         Комисија за хартии од вредност 
8 април 2011 година         на Република Македонија 

  Скопје                                Претседател, 
                                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1611. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-39 од 22.3.2011 
година, на седницата одржана на ден 8.4.2011 година 
го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Илчо Лазарески од Скопје, издадена со Решение бр. 07-
974/4 од 26.6.2006 година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Илчо Лазарески му се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Илчо Лазаре-
ски престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
     Бр. 08-УП1-39         Комисија за хартии од вредност 
8 април 2011 година         на Република Македонија 

  Скопје                                Претседател, 
                                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1612. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија 
постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-40 од 22.3.2011 
година, на седницата одржана на ден 8.4.2011 година, 
го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Борис Волкан од Скопје, издадена со Решение бр. 07-
967/4 од 26.6.2006 година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Бо-
рис Волкан му се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Борис Вол-
кан престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
        Бр. 08-УП1-40       Комисија за хартии од вредност 
30 декември 2010 година     на Република Македонија 

    Скопје                                Претседател, 
                                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1613. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-41 од 22.3.2011 
година, на седницата одржана на ден 08.4.2011 година 
го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Иван Штериев од Скопје, издадена со Решение бр. 07-
966/4 од 26.6.2006 година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Иван Штериев му се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Иван Штери-
ев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден 
во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
     Бр. 08-УП1-41         Комисија за хартии од вредност 
8 април 2011 година         на Република Македонија 

  Скопје                                Претседател, 
                                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
1614. 

Врз основа на член 31 став (2) точка 10) од Избор-
ниот законик („Сл. весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 41/2011 и 51/2011), Државната 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
20.4.2011 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВАЖЕЊЕ И ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ИЗ-
БОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА  

5-ТИ ЈУНИ 2011 ГОДИНА 
 
1. Со оваа Одлука се утврдува дека обрасците доне-

сени од Државната изборна комисија објавени во 
Службен весник на Република Македонија, број 
56/2006, 57/2006, 66/2006, 67/2006, 73/2006 и 52/2008 и 
интернет страницата на Државната изборна комисија, а 
кои се однесуваат за избор на пратеници во Собрание-
то на Република Македонија, се во ВАЖНОСТ и ќе се 
ПРИМЕНУВААТ и за спроведување на предвремените 
избори за пратеници во Собранието на Република Ма-
кедонија, кои ќе се одржат на 5-ти јуни 2011 година, и 
тоа: 

1.1. Образец број 1, Изјава за прифаќање на канди-
датура, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 57/2006.  

1.2. Образец број 2, Образец за собирање на потпи-
си за предлагање на кандидати за пратеници во Собра-
нието на Република Македонија, предложени од група 
избирачи, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 56/2006. 

1.3. Образец број 3, Листа на кандидати за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија во 
изборната единица, предложена од група избирачи, об-
јавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 57/2006. 

1.4. Образец број 4, Листа на кандидати за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија во 
изборната единица, предложена од политичка партија 
или коалиција, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 
57/2006. 

1.5. Образец број 5, Решение на Државната изборна 
комисија за потврдување на поднесена листа на канди-
дати, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 57/2006. 

1.6. Образец број 6, Решение на Државната изборна 
комисија за отфрлање на поднесена листа на кандида-
ти, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 57/2006. 

1.7. Образец број 8, Изјава за настапување како коа-
лиција на изборите за избор на пратеници во Собрание-
то на Република Македонија во изборната единица, об-
јавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 66/2006. 

1.8. Образец број 10, Потврда за поднесена листа на 
кандидати, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 67/2006. 

1.9. Образец број 11, Известие за отстранување на 
неправилности во поднесената листа на кандидати, об-
јавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 67/2006.  

1.10. Образец број 12, Објава на утврдени единстве-
ни листи на кандидати, објавен во „Сл. весник на РМ“ 
бр. 67/2006. 

1.11. Образец број 13, Записник за предавање на из-
борен материјал од Државната изборна комисија на оп-
штинската изборна комисија, објавен во „Сл. весник на 
РМ“ бр. 67/2006. 

1.12. Образец број 14, Записник за предавање на из-
борниот од општинската изборна комисија на избирач-
киот одбор, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 67/2006. 

1.13. Образец број 15, Записник за утврдената со-
стојба на просторијата за гласање, изборниот материјал 
и гласачките кутии од избирачкиот одбор, објавен во 
„Сл. весник на РМ“ бр. 67/2006. 

1.14. Образец број 18, Посебен записник од гласа-
њето по листa на кандидати за избор на пратеници во 
Собранието на Република Македонија за избирачите на 
издржување на казна затвор или во притвор во Казнено 
поправeн дом, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 
67/2006. 

1.15. Образец број 19, Посебен записник од гласа-
њето по листa на кандидати за избор на пратеници во 
Собранието на Република Македонија за избирачите за 
избирачите со статус внатрешно раселени лица, обја-
вен во „Сл. весник на РМ“ бр. 67/2006.  

1.16. Образец број 20, Записник за предавање на за-
писникот за гласање и другиот изборен материјал од 
избирачкиот одбор на Општинската изборна комисија 
од гласањето за избор на пратеници во Собранието на 
Република Македонија, објавен во „Сл. весник на РМ“ 
бр. 67/2006 

1.17. Образец број 22, Записник за предавање на за-
писниците за гласање и другиот изборен материјал од 
Општинската изборна комисија на Државната изборна 
комисија од гласањето за избор на пратеници во Со-
бранието на Република Македонија, објавен во „Сл. 
весник на РМ“ бр. 67/2006. 

1.18. Образец број 23, Решение за поништување на 
гласањето на гласачко место, објавен во „Сл. весник на 
РМ“ бр. 73/2006. 

1.19. Образец број 24, Решение за повторување на 
гласањето на гласачко место, објавен во „Сл. весник на 
РМ“ бр. 73/2006. 
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1.20. Образец број 25, Записник за утврдување на 
резултатите од гласањето за листите на кандидати за 
избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, од изборна единица, објавен во „Сл. весник на 
РМ“ бр. 73/2006. 

1.21. Образец број 26, Записник на Државната из-
борна комисија за објавување на конечните резултати 
од гласањето за листите на кандидати за избор на пра-
теници во Собранието на Република Македонија, обја-
вен во „Сл. весник на РМ“ бр. 73/2006. 

1.22. Образец број 27, Изјава за припадност на заед-
ница, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 52/2008. 

2. Во обрасците од точка 1 на оваа одлука, се вршат 
следните измени и дополнувања: 

2.1. Во обрасците број 1, 2, 3 и 4, зборот „професи-
ја“ се брише. 

2.2. Во обрасците број 10, 11 и 12, делот „заменик 
претседател и членовите на Државната изборна коми-
сија“ се бришат.  

2.3. Во обрасците број 5, 6, 22, 23, 24, 25 и 26, збо-
ровите: „заменик претседател“ се заменуваат со зборот 
„потпретседател“. 

2.4. Во обрасците број 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 
22, 23, 24 и 25, бројот „2008“ се брише. 

2.5. Во образецот број 2, во основот за повикување, 
зборот „вв“ се заменува со запирка а по бројот 61 се 
додаваат зборовите: „ст. 1 и чл. 60 ст. 7“. 

Во називот на образецот, по зборот „избирачи“ се 
додава линија и зборовите: „име и презиме на носите-
лот на листата“.  

На крајот од образецот, зборовите: „надлежниот др-
жавен орган за водење на избирачкиот список“ се заме-
нуваат со зборовите: “службеното лице на ДИК “. 

2.6. Во образецот број 3, основот за повикување на 
образецот се менува и гласи: „член 65 ст. 1, 64 ст. 2 и 
60 ст. 7 од ИЗ“.  

Во деловите „Назив на листата“ и „Подносител на 
листата“ зборовите: „почетните букви од името и пре-
зимето на подносителот на листата“ се заменуваат со 
зборовите: „име и презиме на носителот на листата“.  

2.7. Во образецот број 5, во табелата под „членови“ 
се додава нова графа со реден број „5 _______“. 

2.8. Во обрасците број 6 и 23, зборот „жалба“ се за-
менува со зборот „тужба“ а зборовите: „Врховен суд“ 
се заменуваат со зборовите: „Управен суд“. 

2.9. Во образецот број 8, во основот за повикување 
на образецот и во воведот, броевите „2 и 3“ се замнува-
ат со бројот „4“. 

Во ставот 3, зборовите: „Коалицијата ____________ 
(име на коалицијата) има свое лого кое гласи“ и зборо-
вите: „(логото на коалицијата)“ се заменуваат со зборо-
вите: „Симбол на коалицијата __________ (име на коа-
лицијата), ако го има: “. 

2.10. Во образецот број 10, во целиот текст зборо-
вите: „деловна банка“ се заменуваат со зборовите: 
„банка во Република Македонија“.  

2.11. Во образецот број 11, под линијата од став 1, 
во заградата, зборовите: „политичка партија, група из-
бирачи“ се бришат. 

2.12. Во образецот број 13, во основот за повикува-
ње на образецот, бројот „89“ се брише а „ставот 2“ се 
заменува со „став 4“. 

Во точка 10. зборот „графитно“ се брише. 
2.13. Во образецот број 14, во основот за повикува-

ње на образецот, зборовите: „став 1, 2 и 3“ се бришат. 

2.14. Во образецот број 18, во основот за повикува-
ње на образецот, зборовите: „ставот 5“ се заменуваат 
со зборовите: „став 4“. 

2.15. Во образецот број 24, во основот за повикување 
на образецот, ставовите 2 и 5 се заменуваат со „став 3“.  

Во воведот, бројот „(2)“ се брише. 
2.16. Во образецот број 25, основот за повикување 

на образецот се менува и гласи „член 127 и 128 од ИЗ“. 
Во првата табела, по колоната „Вкупно гласачи 

според ...“ се додава нова колона „Вкупен број на бол-
ни и немоќни лица кои гласале“. 

2.17. Во образецот број 26, зборовите: „5-ти јули 
2006“ се бришат. 

2.18. Во образецот број 27, основот за повикување 
на образецот се менува и гласи: „член 64 ст. 2 од ИЗ “. 

3. Државната изборна комисија ќе изготви пречи-
стен текст на сите горе наведени обрасци и истите ќе 
ги објави на интернет страницата на Комисијата, 
http://www.sec.mk.  

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

 
 Бр. 10-727/1                     Државна изборна комисија 

21 април 2011 година                       Претседател, 
    Скопје                               Борис Кондарко, с.р. 

__________ 
1615. 

Врз основа на член 34 од Привремениот деловник 
на Државната изборна комисија а во врска со член 31 
став (2) точка (10) од Изборниот законик („Сл. весник 
на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/2011 и 51/2011), Државната изборна комисија на 
седницата одржана на ден 23.4.2011 година ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕ-
НИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА КОИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 5-ТИ ЈУНИ 

2011 ГОДИНА 
 
I. Се усвојуваат следните обрасци: 
1. образец  број 2 гс -  Образец за собирање потписи 

за предлагање накандидат за избор на пратеник во Со-
бранието на Република Македонија на листа на канди-
дат предложени од група избирачи во странство, 

2. образец број 22 гс – Записник за предавање на за-
писниците за гласање и другиот изборен материјал од 
гласањето во ДКП од избирачкиот одбор  на  надлежно 
лице од ДКП определено од Државната изборна коми-
сија за гласањето за избор на пратеник во Собранието 
на Република Македонија за Изборната единица број 
_______. 

3. образец број 23 гс–Приговор за заштита на изби-
рачко право на избирач кој гласа во ДКП. 

II. Оваа одлука и обрасците  ќе се објават  во 
„Службен весник на Република Македонија“ и на ин-
тернет страницата на Државната изборна комисија 
www.sec.mk 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 10-755/1                     Државна изборна комисија 

23 април 2011 година                       Претседател, 
    Скопје                               Борис Кондарко, с.р. 
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1616. 
Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 

членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) 
од  Изборниот законик („Сл. весник на РМ“ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/2011 и 51/11), Држав-
ната изборна комисија на седницата одржана на 
26.4.2011 година, во состав: Претседател Борис Кондар-
ко, Потпретседател м-р Субхи Јакупи и членовите Јован 
Јосифовски, Сашо Срцев, Влатко Сајкоски, Тања Алтан-
џиева и Бедредин Ибраими, ги донесе следните одлуки 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА АЕРОДРОМ 

 
Се формира општинска изборна комисија АЕРОД-

РОМ со седиште во седиштето на општината  АЕРОД-
РОМ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
АЕРОДРОМ  се избира: 

НАДА РАДИЧЕСКА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија АЕРОДРОМ  се избира: 

РАДИЦА КОЦЕВА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

За Член на Општинската изборна комисија АЕРОД-
РОМ  се избираат: 

1. ПЛАМЕНЧО ЃЕОРГИЕВСКИ, вработен во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА. 

2. ЖАРКО ШУТИНОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

3. САЊА ТРАЈАНОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

4.ДАНА БИШКОСКА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
АЕРОДРОМ се избираат: 

1. ЛЕНЧЕ ЗИКОВА,  вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

2. ЈАНЕ ИЛИЈОСКИ, вработен во ГРАД СКОПЈЕ. 
3. АНА НИКОЛОВА, вработена во СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. КИРО ЛЕВЕСКИ, вработен во БИРО ЗА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА  
КОМИСИЈА АРАЧИНОВО 

 
Се формира општинска изборна комисија АРАЧИ-

НОВО со седиште во седиштето на општината  АРА-
ЧИНОВО. 

За Претседател на Општинската изборна комисија  
АРАЧИНОВО се избира: 

ШАИН МЕМЕДИ, вработен во АГЕНЦИЈА ЗА 
МЛАДИ И СПОРТ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија АРАЧИНОВО се избира: 

САШО ДОДЕВСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

За Член на Општинската изборна комисија АРАЧИ-
НОВО се избираат : 

1. ЗАРИЈЕ АМЕТИ, вработена во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

2. АТДХЕ ДЕМИРИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

3. РАМИЗ ЈАШАРИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

4. АНА СТОЈАНОВСКА, вработена во ГЕНЕРА-
ЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
АРАЧИНОВО се избираат: 

1.БИЛКИЗЕ ИСМАИЛЈИ, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОР-
НО ПЛАНИРАЊЕ. 

2.ЕЉМАЗ ИСЕНИ, вработен во Општина АРАЧИ-
НОВО. 

3.НЕВЗАТ СЕЛИМ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

4.ЉУТФИ БАЉИЉ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА БЕРОВО 

 
Се формира општинска изборна комисија БЕРОВО 

со седиште во седиштето на општината  БЕРОВО. 
За Претседател на Општинската изборна комисија  

БЕРОВО  се избира: 
МЕТОДИ ВЕЗЕНКОВСКИ, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија  БЕРОВО  се избира: 
ВЕНКО ЦОЦОВСКИ, вработен во Општина БЕРО-

ВО. 
За Член на Општинската изборна комисија  БЕРО-

ВО се избираат: 
1.МИТКО ИЛИЈЕВСКИ, вработен во Општина БЕ-

РОВО. 
2.МАЈА РАШКОВСКА, вработена во ЈАВНО ОБ-

ВИНИТЕЛСТВО НА РМ. 
3.ГОЦЕ БОБОЛИНСКИ, вработен во ГЕНЕРАЛЕН 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 
4.ГОЦЕ ДИМИТРОВСКИ, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 
За Заменик Член на Општинската изборна комисија 

БЕРОВО се избираат: 
1. ДРАГАН РАДИНСКИ, вработен во АГЕНЦИЈА 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛС-
ТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ. 

2. ДУШКО РАДИНСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

3. СВЕТЛАНА БОШНАЧКА, вработена во Општи-
на БЕРОВО. 

4. ГОРДАНКА ГОТОВСКА, вработена во Општина 
БЕРОВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА БИТОЛА 

 
Се формира општинска изборна комисија БИТОЛА 

со седиште во седиштето на општината  БИТОЛА. 
За Претседател на Општинската изборна комисија  

БИТОЛА  се избира: 
ЗОРАН НАСЕВ, вработен во Општина БИТОЛА. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија  БИТОЛА  се избира: 
МИРЈАНА БЕЛИЧЕСКА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Член на Општинската изборна комисија  БИТО-
ЛА  се избираат: 

1. ГОРДАНА ЛОЗАНОВСКА-СТЕФАНОВСКА, 
вработена во Општина МОГИЛА. 

2. СНЕЖАНА БОШЕВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

3. ЉУБО АТАНАСОВСКИ, вработен во Општина 
БИТОЛА. 

4. МИЛЕНКО СОТИРОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија  
БИТОЛА  се избира: 

1. ДЕЈАН КРСТАНОВ, вработен во АГЕНЦИЈА ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ. 
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2. ЗЛАТКО СТЕРЈОВ, вработен во Општина БИ-
ТОЛА. 

3. ДУШАНКА БОСИЛКОВСКА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

4. ЈОСИФ ГОНОВСКИ, вработен во Општина БИ-
ТОЛА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА БОГДАНЦИ 

 
Се формира општинска изборна комисија БОГ-

ДАНЦИ со седиште во седиштето на општината  БОГ-
ДАНЦИ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија  
БОГДАНЦИ  се избира: 

СОЊА МАЏИРОВА, вработена во Општина БОГ-
ДАНЦИ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија  БОГДАНЦИ  се избира: 

ЈОВАН МУРЏЕВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЕКОНОМИЈА. 

За Член на Општинската изборна комисија  БОГ-
ДАНЦИ  се избираат: 

1. НИКОЛА АНЧЕВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

2. ОЛИВЕРА ШУТАРОВА, вработена во Општина 
БОГДАНЦИ. 

3.ТРАЈКО ГОГОВ, вработен во Општина БОГДАНЦИ. 
4. ЈОВАНКА АМПОВА, вработена во Општина 

БОГДАНЦИ. 
За Заменик Член на Општинската изборна комисија  

БОГДАНЦИ  се избираат: 
1. МИТКО ПОПОВ, вработен во Општина БОГ-

ДАНЦИ. 
2. ВЕНЕРА ВАНЕВА, вработена во Општина БОГ-

ДАНЦИ. 
3. МИТКО ВЛАХОВ, вработен во Општина БОГ-

ДАНЦИ. 
4. ЕМИЛИЈА ПАУНКОВА, вработена во Општина 

БОГДАНЦИ. 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА БОГОВИЊЕ 
 
Се формира општинска изборна комисија БОГО-

ВИЊЕ со седиште во седиштето на општината  БОГО-
ВИЊЕ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија  
БОГОВИЊЕ  се избира: 

ФЕТИ АБАЗИ, вработен во Општина БОГОВИЊЕ. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија  БОГОВИЊЕ  се избира: 
МИТО СТЕФАНОСКИ, вработен-а во БИРО ЗА 

РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 
За Член на Општинската изборна комисија  БОГО-

ВИЊЕ  се избираат: 
1. БЛЕРИМ ИДРИЗИ, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 
2. ОСМАН ОСМАНИ, вработен во Општина БО-

ГОВИЊЕ. 
3. АГИМ АДЕМИ, вработен во Општина БОГОВИЊЕ. 
4. ВЛАДИМИР СТОЛЕВСКИ, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија  
БОГОВИЊЕ  се избираат: 

1. АРИЈЕТА ИДРИЗИ, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

2. МЕРИЈЕ АЛИИ, вработена во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

3. НЕРМИН АДЕМИ, вработенаво МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА КУЛТУРА. 

4. ФЉУТРА АЛЈИЈА, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА БОСИЛОВО 

 
Се формира општинска изборна комисија БОСИ-

ЛОВО со седиште во седиштето на општината  БОСИ-
ЛОВО. 

За Претседател на Општинската изборна комисија  
БОСИЛОВО  се избира: 

МИЛАН АНДОНОВ, вработен во Општина БОСИ-
ЛОВО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија БОСИЛОВО се избира : 

КИРИЛ ЈАКОВ, вработен во Општина БОСИЛОВО. 
За Член на Општинската изборна комисија  БОСИ-

ЛОВО  се избираат: 
1. АТАНАС КАРАБИЧАКОВ, вработен во Општи-

на БОСИЛОВО. 
2. АЛЕКСА МИХАИЛОВ, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

3. ПАВЛИНА КИЦЕВСКА, вработена во Општина 
БОСИЛОВО. 

4. БОРИС МИЛКОВ, вработен во Општина БОСИ-
ЛОВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија  
БОСИЛОВО  се избираат: 

1. ЖАНЕТА ТОМОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

2. НАЦЕ БОЖИНОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

3. ЈАГОТКА ЈОВАНОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

4. АНДОН КИРОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЕКОНОМИЈА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА БРВЕНИЦА 

 
Се формира општинска изборна комисија БРВЕНИ-

ЦА со седиште во седиштето на општината  БРВЕНИЦА. 
За Претседател на Општинската изборна комисија  

БРВЕНИЦА  се избира: 
САУБИ ДЕМИРИ, вработен во Општина БРВЕНИЦА. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија  БРВЕНИЦА  се избира: 
РАДЕ ЈОВАНОВСКИ, вработен во ГРАД СКОПЈЕ. 
За Член на Општинската изборна комисија  БРВЕ-

НИЦА  се избираат: 
1. ИБРАХИМ ИДРИЗИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

2. СУАД БАЈРАМИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

3. ЈОВАН ВЕЛЈАНОСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

4. ДРАКЧЕ СТЕФАНОВСКИ, вработен во Општи-
на БРВЕНИЦА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија  
БРВЕНИЦА  се избираат:  

1. ЃОРЃИ БОЖИНОСКИ, вработен во Општина БР-
ВЕНИЦА. 

2. ХАТИЏЕ ЗЕЌИРИ, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

3. ЕМИРЕ АБДУЛАХИ, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР 
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4. АДМИРЕ АДЕМИ, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА БУТЕЛ 

 
Се формира општинска изборна комисија БУТЕЛ 

со седиште во седиштето на општината  БУТЕЛ 
За Претседател на Општинската изборна комисија  

БУТЕЛ  се избира: 
БИЛЈАНА ВЕЛКОВСКА, вработена во Општина 

БУТЕЛ. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија  БУТЕЛ  се избира: 
ИЉМИЈЕ ВЛАСАКУ, вработена во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

За Член на Општинската изборна комисија  БУТЕЛ  
се избираат: 

1. ЕМАНУЕЛА ПЕТКОВА, вработена во АГЕНЦИ-
ЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА. 

2. КОСТА ЛАЗАРОСКИ, вработен во УПРАВА ЗА 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ. 

3. АРЃЕНД ОСМАНИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. ЛЈАУРА ЦАНА, вработена во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
БУТЕЛ се избираат: 

1. СЛАЃАНА ДАМЈАНОВСКА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА . 

2. СУЗАНА КАМЧЕСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

3. ДРАГАНА ЧОЛКОВА, вработена во АГЕНЦИЈА 
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТ-
ВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ. 

4. ВАЉБОН БЕЌА, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ВАЛАНДОВО 

 
Се формира општинска изборна комисија ВАЛАН-

ДОВО со седиште во седиштето на општината  ВА-
ЛАНДОВО. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ВАЛАНДОВО се избира : 

ГЛИГОР ГУГУЛЈАНОВ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ВАЛАНДОВО се избира: 

ВЕРА ЛАЗАРОВА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

За Член на Општинската изборна комисија ВА-
ЛАНДОВО се избираат: 

1. СНЕЖАНА ТАНЧЕВА, вработена во Општина 
ВАЛАНДОВО. 

2. ВЛАДИМИР ПАВЛОВСКИ, вработен во Општи-
на ВАЛАНДОВО. 

3. АНА ПОПОВА, вработена во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТ-
РАЦИЈА. 

4. МАРИЈА ТРАЈЧУЛЕСКИ, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО . 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ВАЛАНДОВО се избираат: 

1. ВЕСНА КЕЦОЈЕВИЌ, вработена во Општина 
ВАЛАНДОВО. 

2. ГЕОРГИ КАЛИНСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

3. ТРАЈАНКА КОРТОВА, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА. 

4. БОРО КИРОВ, вработен во Општина ВАЛАНДОВО. 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ВАСИЛЕВО 
 
Се формира општинска изборна комисија ВАСИ-

ЛЕВО со седиште во седиштето на општината  ВАСИ-
ЛЕВО. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ВАСИЛЕВО се избира: 

БРАНКО АНДОНОВ, вработен во Општина ВАСИ-
ЛЕВО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ВАСИЛЕВО се избира: 

ЕЛИЗАБЕТА МАНУШЕВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

За Член на Општинската изборна комисија ВАСИ-
ЛЕВО се избираат: 

1. АЦО МИТЕВ, вработен во Општина ВАСИЛЕ-
ВО. 

2. РИСТО МИХАИЛОВ, вработен во Општина ВА-
СИЛЕВО. 

3. МАРИЈА КОТЕВА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

4. ИЛИЈА ПАТРИКОВ, вработен во Општина 
СТРУМИЦА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија  
ВАСИЛЕВО  се избираат: 

1. САШО ТРЕНДОВ, вработен во Општина СТРУ-
МИЦА. 

2. ЃОРГИ ДИМИТРИЕВСКИ, вработен во Општи-
на СТРУМИЦА. 

3. ПЕЦО ФОНЧЕВ, вработен во Општина СТРУ-
МИЦА. 

4. ЈОРДАНКА ЗАЕВА, вработен во Општина 
СТРУМИЦА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ВЕВЧАНИ 

 
Се формира општинска изборна комисија ВЕВЧА-

НИ со седиште во седиштето на општината  ВЕВЧА-
НИ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ВЕВЧАНИ се избира: 

ИВИЦА КОСТОЈЧИНОСКИ, вработен во ГЕНЕ-
РАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ВЕВЧАНИ се избира: 

ДАНИЕЛА МУКОСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

За Член на Општинската изборна комисија  ВЕВ-
ЧАНИ  се избираат: 

1. НАТАША КОСТОЈЧИНОСКА,  вработена во 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

2. ЗОРИЦА КОСТОЈЧИНОСКА – ДЕЈКОВ, врабо-
тена во Општина ВЕВЧАНИ. 

3. НАТАЛИЈА КАЛАЈЏИЕСКА - ЛАЗОРОСКА, 
вработена во Општина ВЕВЧАНИ. 

4. БОРЧЕ РАЗМОСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија  
ВЕВЧАНИ  се избираат: 

1. ЉИЉАНА БАТКОСКА, вработена во Општина 
ВЕВЧАНИ. 

2. ЉУПЧО МУКОСКИ, вработен во Општина ВЕВ-
ЧАНИ. 

3. ЈАСМИНА ПОПОСКА, вработена во Општина 
ВЕВЧАНИ. 

4. САЊА УГРИНОВСКА, вработена во СОБРА-
НИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 
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О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ВЕЛЕС 
 
Се формира општинска изборна комисија ВЕЛЕС 

со седиште во седиштето на општината  ВЕЛЕС. 
За Претседател на Општинската изборна комисија  

ВЕЛЕС  се избира: 
ВАСКА ЛЕВКОВА, вработена во БИРО ЗА РАЗ-

ВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија  ВЕЛЕС  се избира: 
ЉУПЧЕ АНДРЕЕВСКИ, вработен во Општина ВЕ-

ЛЕС. 
За Член на Општинската изборна комисија  ВЕЛЕС  

се избираат: 
1. СИЛВАНА АНДОВСКА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

2. МИЛАН ФИЛИПОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

3. АЛЕКСАНДРА АНЃЕЛОВА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

4. ВАСКА КОЦИЌ, вработена во БИРО ЗА РАЗВОЈ 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ВЕЛЕС се избираат: 

1. АРИТИА ТУТАРКОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

2. СИЛФАНА ОНЧЕВА, вработена во Општина 
ВЕЛЕС. 

3. ВИКТОР НАКОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

4. ТАТЈАНА ТОДОРОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ВИНИЦА 

 
Се формира општинска изборна комисија ВИНИЦА 

со седиште во седиштето на општината  ВИНИЦА: 
За Претседател на Општинската изборна комисија  

ВИНИЦА  се избира: 
БЛАГОЈ СТАМЕНКОВ, вработен во Општина ВИ-

НИЦА. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ВИНИЦА се избира: 
АЦО ЃОРЃИЕВСКИ, вработен во УПРАВА ЗА 

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ. 
За Член на Општинската изборна комисија ВИНИ-

ЦА се избираат: 
1. АЦО АНАСТАСОВ, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

2. АЛЕКСА МИТРЕВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

3. ЗЛАТКО СТЕФАНОВСКИ, вработен во Општи-
на ВИНИЦА. 

4. ЕЛЕНА ПАВЛОВА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија  
ВИНИЦА  се избираат: 

1. ДАНИЕЛА ЈАКОВЛЕСКА, вработена во Општи-
на ВИНИЦА. 

2. ВИОЛЕТА СИМОВА, вработена во Општина 
ВИНИЦА. 

3. БЛАШКА ЕФТИМОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

4. ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ, вработен во Општина ВИ-
НИЦА. 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ВРАНЕШТИЦА 
 
Се формира општинска изборна комисија ВРА-

НЕШТИЦА со седиште во седиштето на општината  
ВРАНЕШТИЦА   

За Претседател на Општинската изборна комисија  
ВРАНЕШТИЦА  се избира: 

МАРЈАН ДИМОСКИ, вработен во Општина КИЧЕВО. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ВРАНЕШТИЦА  се избира: 
ХАВЗА РЕЏЕП - КАЌЕЛ, вработена во Општина 

ОХРИД. 
За Член на Општинската изборна комисија  ВРА-

НЕШТИЦА  се избираат: 
1. УРОШ ДИМОСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 
2. ВАСКО ЈОНЧЕСКИ, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

3. БИЛЈАНА ГРУЈОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

4. ЕМИН СЕЛМАН, вработена во Општина ОХ-
РИД. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ВРАНЕШТИЦА се избираат : 

1. ИВАНА ГУСКАРОСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

2. СТОЈЧЕ РАДЕСКИ, вработена во Општина 
ПЛАСНИЦА. 

3. МАРА МИШКОСКА, вработена во Општина 
КИЧЕВО. 

4. СТОЈАНЧЕ КИТАНОСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ВРАПЧИШТЕ 

 
Се формира општинска изборна комисија ВРАП-

ЧИШТЕ со седиште во седиштето на општината  
ВРАПЧИШТЕ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија  
ВРАПЧИШТЕ се избира: 

МУМИН РЕЏЕП, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ВРАПЧИШТЕ се избира: 

ВАСО СЕРАФИМОСКИ, вработен-а во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

За Член на Општинската изборна комисија ВРАП-
ЧИШТЕ се избираат: 

1. ШАБАН БАЈРАМИ, вработен во Општина 
ВРАПЧИШТЕ. 

2. МЕНСУР ЗЕНУНИ, вработен во Општина 
ВРАПЧИШТЕ. 

3. ЌАТИП ДАУТИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИ-
РАЊЕ  

4. ЦЕНЕ АНДРИЈЕСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ВРАПЧИШТЕ се избираат : 

1. НАФИЈЕ ЗЕНДЕЛИ - ЗИБЕРИ, вработена во Оп-
штина ГОСТИВАР. 

2. МИРЈЕТА МУСТАФА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

3. ХАСИЈЕ ШАБАНИ, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. ИСМАИЛ ЌЕРИМИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА КУЛТУРА. 
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О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ГАЗИ БАБА 
 
Се формира општинска изборна комисија ГАЗИ 

БАБА со седиште во седиштето на општината  ГАЗИ 
БАБА. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ГАЗИ БАБА се избира: 

ЗЛАТАН БЕГОВИЌ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ГАЗИ БАБА се избира : 

ВАСКО АПОСТОЛОВСКИ, вработен во Општина 
ГАЗИ БАБА. 

За Член на Општинската изборна комисија ГАЗИ 
БАБА се избираат: 

1. КРИСТИНА ДИНЕВСКА, вработена во ГРАД 
СКОПЈЕ. 

2. ЉУБЕ СТОЈКОВСКИ, вработен во ГРАД СКОПЈЕ. 
3. БЕСНИК БАЈРАМИ, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 
4. БИЛЈАНА АПОСТОЛОВА, вработена во МИ-

НИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРО-
СТОРНО ПЛАНИРАЊЕ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ГАЗИ БАБА се избираат: 

1. ВЛАДИМИР ТОДОРОВСКИ, вработен во Оп-
штина БУТЕЛ. 

2. ЗОРАН ЈАНЧЕСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

3. РИСТЕ ГИОВСКИ, вработен во ГРАД СКОПЈЕ . 
4. СВЕТЛАНА ГЕЛЕВА, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ГЕВГЕЛИЈА 
 
Се формира општинска изборна комисија ГЕВГЕ-

ЛИЈА со седиште во седиштето на општината  ГЕВГЕ-
ЛИЈА. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ГЕВГЕЛИЈА се избира: 

ЃОРЃИ ЧАВДАРОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија  ГЕВГЕЛИЈА  се избира: 

КАТЕРИНА АШИКОВА, вработена во Општина 
ГЕВГЕЛИЈА. 

За Член на Општинската изборна комисија ГЕВГЕ-
ЛИЈА се избираат: 

1. ТОДОР ПЕТРОВ, вработен во Општина ГАЗИ 
БАБА. 

2. АНДОН САРАМАНДОВ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

3. ТАШЈАН ЧАБУЛЕВ, вработен во ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

4. РИСТО УРУМОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ГЕВГЕЛИЈА се избираат: 

1. ПЕТРАНКА ЧАВДАРОВ, вработена во Општина 
ГЕВГЕЛИЈА. 

2. ВИОЛЕТА МИНЧЕВА, вработена во ЈАВНО ОБ-
ВИНИТЕЛСТВО НА РМ. 

3. БЛАГИЦА МИТРОВА, вработена во Општина 
ГЕВГЕЛИЈА. 

4. СОЊА ПОПОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ГОСТИВАР 
 
Се формира општинска изборна комисија ГОСТИВАР 

со седиште во седиштето на општината  ГОСТИВАР. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ГОСТИВАР се избира: 
ШАДИЈЕ ЏАФЕРИ, вработена во СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ГОСТИВАР се избира: 
ОЛИВЕРА ЈОСИФОСКА, вработена во Општина 

ГОСТИВАР. 
За Член на Општинската изборна комисија ГОСТИ-

ВАР се избираат: 
1. ЊОМЗА СЕЛИМИ ОСМАНИ, вработена во Оп-

штина ГОСТИВАР. 
2. ШЕНАЗИЈЕ МУСТАФАИ, вработена во СЕКРЕ-

ТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ 
ДОГОВОР. 

3. ЈАНЕ ПЕТРЕСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

4. ПАСКАЛ УГРИНОСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ГОСТИВАР се избираат: 

1. ИМРЛИ БАЛИУ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

2. СЕФЕДИН БИЛАЛИ, вработен во Општина ГО-
СТИВАР. 

3. МИРЛИНД БЕГЗАТИ, вработен во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. ГОЦЕ ДИМОВСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ГРАДСКО 

 
Се формира општинска изборна комисија ГРАД-

СКО со седиште во седиштето на општината  ГРАД-
СКО. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ГРАДСКО се избира: 

АЦО АТАНАСОВ, вработен во Општина ГРАД-
СКО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ГРАДСКО се избира: 

ВАНЧО ТАСКОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

За Член на Општинската изборна комисија ГРАД-
СКО се избираат: 

1. РОБЕРТ БЕШОВСКИ, вработен во Општина 
ГРАДСКО. 

2. ГОЦЕ СЕРАФИМОВСКИ, вработен во ГЕНЕРА-
ЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

3. ДАНЕ ПЕТРУШЕВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

4. ВИОЛЕТА МАЛЧЕВА, вработена во Општина 
ГРАДСКО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ГРАДСКО се избираат: 

1. МАЈА АНАСТАСОВСКА, вработена во Општи-
на ЧАШКА. 

2. ТИЈАНА МАНЕВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

3. КАТЕРИНА ЃОРЃИЕВА, вработена во БИРО ЗА 
ЈАВНИ НАБАВКИ. 

4. АЦО ЗДРАВЕВСКИ, вработен во Општина 
ГРАДСКО. 
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О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ДЕБАР 
 
Се формира општинска изборна комисија ДЕБАР 

со седиште во седиштето на општината  ДЕБАР. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ДЕБАР се избира: 
АДРИАН МАРКУ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ДЕБАР се избира: 
ВИКТОРИЈА ГИЕРЕР, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 
За Член на Општинската изборна комисија ДЕБАР 

се избираат: 
1. ЕДУАРДА САРАЧИ, вработена во СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР 

2. БУРИМ СТРИКЧАНИ, вработен во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

3. ОГНЕН КАВАЈ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

4. ЃОРЃИ ДИШЛИОСКИ, вработен во Општина 
СТРУГА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ДЕБАР се избираат: 

1. СТАНКА ЏАМТОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

2. РАМАЗАН УРУЧИ, вработен во Општина ДЕ-
БАР. 

3. БУРИМ КАБА, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

4. АТДХЕ ШАРКУ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ДЕБАРЦА 
 
Се формира општинска изборна комисија ДЕБАРЦА 

со седиште во седиштето на општината  ДЕБАРЦА. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ДЕБАРЦА се избира: 
ЉУБЕН СТОЈКОСКИ, вработен во Општина ДЕ-

БАРЦА. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ДЕБАРЦА се избира: 
САШО РИСТЕВСКИ, вработен во ЈАВНО ОБВИ-

НИТЕЛСТВО НА РМ. 
За Член на Општинската изборна комисија ДЕБАР-

ЦА се избираат: 
1. ЗОРАН НОГАЧЕСКИ, вработен во Општина ДЕ-

БАРЦА. 
2. ЦВЕТА СИМЕОНОВА - ФИЛИПОСКА, врабо-

тена во Општина ДЕБАРЦА. 
3. ИГОР ТРАЈКОСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛА-
НИРАЊЕ. 

4. САШО СУКЛОСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ДЕБАРЦА се избираат: 

1. АНИТА ЈОВАНОСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА. 

2. МИМОЗА КИЧЕЕЦ, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

3. МАРИКА АНГЕЛЕСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

4. ИЛИЈА ЦЕЛЕСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ДЕЛЧЕВО 
 
Се формира општинска изборна комисија ДЕЛЧЕВО 

со седиште во седиштето на општината  ДЕЛЧЕВО. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ДЕЛЧЕВО се избира: 
ДРАГАНА ГОШЕВСКА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ДЕЛЧЕВО се избира: 
МИРЈАНА ПОПОВА, вработена во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА КУЛТУРА. 
За Член на Општинската изборна комисија ДЕЛЧЕ-

ВО се избираат: 
1. МИТРА ИЛИЕВСКА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 
2. ВАНЧО ВЕЛИНОВСКИ, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

3. ГОРАН ПЕТРОВСКИ, вработен во Општина 
ДЕЛЧЕВО. 

4. ДРАГИЦА АНАСТАСОВСКА, вработена во 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ДЕЛЧЕВО се избираат: 

1. МАРЈАН СУМРАЧКИ, вработен-а во ГЕНЕРА-
ЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

2. ОРЦЕ АНГЕЛОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

3. ПАВЛИНА ЈОВАНОВСКА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО. 

4. ГОРГИ ЃОРГИЕВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ДЕМИР КАПИЈА 

 
Се формира општинска изборна комисија ДЕМИР 

КАПИЈА со седиште во седиштето на општината  ДЕ-
МИР КАПИЈА. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ДЕМИР КАПИЈА се избира: 

МЛАДЕН ПЕТРОВ, вработен во Општина ДЕМИР 
КАПИЈА. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ДЕМИР КАПИЈА се избира: 

ДИМИТАР МИТРОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

За Член на Општинската изборна комисија ДЕМИР 
КАПИЈА се избираат: 

1. ЈУЛИЈАНА ГАЦЕВА, вработена во Општина 
ДЕМИР КАПИЈА. 

2. ТОНИ ПЕТКОВ, вработен во Општина ДЕМИР 
КАПИЈА. 

3. НИКОЛА ЧАПОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

4. ОЛГА БАЛАМОВСКА, вработена во Општина 
ГЕВГЕЛИЈА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ДЕМИР КАПИЈА се избираат: 

1. ЕЛИСАВЕТА РАДЕНОВА, вработена во ГРАД 
СКОПЈЕ. 

2. ОФЕЛИЈА ПРОДАНОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

3. КОСТАДИН МАЛЕВ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 
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4. РОБЕРТА ЈАНЧЕВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ДЕМИР ХИСАР 

 
Се формира општинска изборна комисија ДЕМИР 

ХИСАР со седиште во седиштето на општината ДЕ-
МИР ХИСАР   

За Претседател на Општинската изборна комисија  
ДЕМИР ХИСАР се избира: 

ВАСКО БОЈАЏИЕВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ДЕМИР ХИСАР се избира: 

НЕНАД ШУНДОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 

За Член на Општинската изборна комисија ДЕМИР 
ХИСАР се избираат: 

1. ЃОКА ВАСИЛЕВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

2. ЗОРАН МЛАДЕНОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

3. МИРЈАНА СТОЈЧЕСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

4. МИТАТ ЏАФЕРОВСКИ, вработен во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ДЕМИР ХИСАР се избираат: 

1. ЗЛАТЕ БОШЕВСКИ, вработен во Општина ДЕ-
МИР ХИСАР. 

2. ЉУПЧО ЃОРЃИОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

3. ЛИЛА ТАЛЕВСКА, вработена во Општина ДЕ-
МИР ХИСАР. 

4. ЛИДИЈА СИВЕВСКА, вработена во Општина 
ДЕМИР ХИСАР. 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ДОЈРАН 
 
Се формира општинска изборна комисија ДОЈРАН 

со седиште во седиштето на општината  ДОЈРАН. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ДОЈРАН се избира: 
ЉУПЧО КАДИЕВ, вработен во Општина ДОЈРАН. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ДОЈРАН се избира: 
БОРЧЕ СТАМОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 
За Член на Општинската изборна комисија ДОЈ-

РАН се избираат: 
1. ЈАСМИНА ГЕЛЕВСКА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

2. СУЗАНА ТУНЕВА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 

3. БЕЛМА БИЛАЛОГЛУ, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. ЕМАНУЕЛ СТЕФАНОВ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ДОЈРАН се избираат: 

1. ДАРКО КАЧАКОВ, вработен во Општина ДОЈ-
РАН. 

2. МИТКО АНДОНОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

3. ВЕЛИКА РИСТОВА, вработена во ДРЖАВНО 
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РМ. 

4. ВАНЧО ТОШЕВ, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ДОЛНЕНИ 

 
Се формира општинска изборна комисија ДОЛНЕНИ 

со седиште во седиштето на општината  ДОЛНЕНИ. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ДОЛНЕНИ се избира: 
ВЕНЧЕ ЃОРЃИОСКИ, вработен во ДРЖАВНО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РМ. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ДОЛНЕНИ се избира: 
САДРИ БЕАДИНИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

За Член на Општинската изборна комисија ДОЛНЕ-
НИ се избираат: 

1. АЦО АЛЕКСОСКИ, вработен во Општина ДОЛ-
НЕНИ. 

2. ЗОРАН ЗДРАВЕСКИ, вработен во Општина 
ДОЛНЕНИ. 

3. АДНАН ИБРАИМИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. МУМИН САДИКУ, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ДОЛНЕНИ се избираат: 

1. ЈЕЛИС САДУЛОСКА, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

2. ПЕЦО ВАЈГАЛЕСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

3. МЕРИ АНГЕЛЕСКА, вработена во ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

4. ЈАНА МАКЕСКА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИ-
НИСТРАЦИЈА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ДРУГОВО 

 
Се формира општинска изборна комисија ДРУГО-

ВО со седиште во седиштето на општината  ДРУГО-
ВО. 

За Претседател на Општинската изборна комисија  
ДРУГОВО  се избира: 

ЈАДРАНКА ВЕЛЈАНОСКА, вработена во Општина 
ДРУГОВО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ДРУГОВО се избира: 

СОЊА АВРАМОСКА, вработена во СОБРАНИЕ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

За Член на Општинската изборна комисија ДРУГО-
ВО се избираат: 

1. СВЕТО ВАСИЛЕСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОР-
НО ПЛАНИРАЊЕ. 

2. БЕКИМ МУСТАФАЈ, вработен во Општина КИ-
ЧЕВО. 

3. СТОЈАНЧЕ МИНОСКИ, вработен во Општина 
ДРУГОВО. 

4. АЛЕКСАНДРА СИЛЈАНОСКА, вработена во 
Општина ИЛИНДЕН. 
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За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ДРУГОВО се избираат: 

1. ВИОЛЕТА ЈОВАНОСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

2. НАТАША ОЛОЛОСКА - НИКОЛАЕВСКА, вра-
ботена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

3. БИСТРА ПОПОСКА, вработена во Општина КИ-
ЧЕВО. 

4. СТОЈАН КОЈЧЕСКИ, вработен во Општина КИ-
ЧЕВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

 
Се формира општинска изборна комисија ЃОРЧЕ 

ПЕТРОВ со седиште во седиштето на општината ЃОР-
ЧЕ ПЕТРОВ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ се избира: 

СОЊА КУШЕВСКА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ се избира: 

БРАНКА КОПАНОВСКА, вработена во УПРАВА 
ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ. 

За Член на Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ 
ПЕТРОВ се избираат: 

1. АНТИГОНА КАТЕВЕНОВСКА, вработена во 
Општина ШУТО ОРИЗАРИ. 

2. ТОМИСЛАВ БОЦЕСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

3. БИЛЈАНА АТАНАСОВСКА, вработена во ДИ-
РЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ. 

4. МИМОЗА ДАСКАЛОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ се избираат: 

1. СИЛЈАН НОВЕСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

2. БРАНКО ТРАЈЧЕВСКИ, вработен во ГРАД 
СКОПЈЕ. 

3. ВИОЛЕТА АНТОВСКА, вработена во Општина 
КАРПОШ. 

4. ВЕРА ПРОКОВИЌ, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЖЕЛИНО 

 
Се формира општинска изборна комисија ЖЕЛИ-

НО со седиште во седиштето на општината  ЖЕЛИНО. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ЖЕЛИНО се избира: 
ИБРАХИМ ЏЕЛИЛИ, вработен во Општина ЖЕ-

ЛИНО. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ЖЕЛИНО се избира: 
ДАРКО БОШКОСКИ, вработен во Општина ТЕТО-

ВО. 
За Член на Општинската изборна комисија ЖЕЛИ-

НО се избираат: 
1. ФЕТАХ ДЕМИРИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 
2. НИМЕТ ЈАШАРИ, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 
3. ЕМИНЕ ХАЛИМИ, вработена во СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. ОЛИВЕР СТЕФАНОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ЖЕЛИНО се избираат: 

1. ДЕХАР ИСЕНИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

2. СИНАН ШАБАНИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

3. НЕРМИНЕ ШАЌИРИ - ФЕЈЗУЛИ, вработена во 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМ-
КОВНИОТ ДОГОВОР. 

4. НЕЗАФЕТЕ ЏЕЛАДИНИ, вработена во ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО НА РМ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗАЈАС 

 
Се формира општинска изборна комисија ЗАЈАС со 

седиште во седиштето на општината  ЗАЈАС 
За Претседател на Општинската изборна комисија  

ЗАЈАС  се избира: 
ФЕСТИМЕ ДЕРВИШИ, вработена во СЕКРЕТА-

РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ЗАЈАС се избираат: 

КАТЕРИНА СИЛЈАНОСКА, вработена во Општи-
на КИСЕЛА ВОДА. 

За Член на Општинската изборна комисија ЗАЈАС 
се избираат : 

1. ЛАТИФЕ БАЈРАМИ, вработена во БИРО ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 

2. ВЛОРА САДИКУ, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

3. АФЕРДИТА ЏАФЕРИ, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. ЛАЗО МИХАЈЛЕСКИ, вработен во Општина 
ДРУГОВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ЗАЈАС се избираат: 

1. ЈЕТМИРА ДЕРВИШИ, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

2. УРИМ ЈУСУФИ, вработена во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

3. АРДИАН ЏЕЛАДИНИ, вработен во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. СЕЈДИН АБАЗИ, вработен во Општина ЗАЈАС. 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ЗЕЛЕНИКОВО 
 
Се формира општинска изборна комисија ЗЕЛЕНИ-

КОВО со седиште во седиштето на општината  ЗЕЛЕ-
НИКОВО: 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ЗЕЛЕНИКОВО се избира: 

ДЕЈАН ДИМИТРОВСКИ, вработен во Општина 
ЗЕЛЕНИКОВО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ЗЕЛЕНИКОВО се избира: 

ИЛМИЈЕ ЈАШАРИ, вработена во СОБРАНИЕ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

За Член на Општинската изборна комисија ЗЕЛЕ-
НИКОВО се избираат: 

1. САЊА СИМОНОВСКА, вработена во Општина 
ЗЕЛЕНИКОВО. 

2. ЕЛЕНА МАНЕВСКА, вработена во ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

3. АНТИГОНА ЛЕШИ, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 
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4. ХАСИБЕ СУЛИМАНОВСКА, вработен-а во 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМ-
КОВНИОТ ДОГОВОР. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ЗЕЛЕНИКОВО се избираат: 

1. ЉУПЧО ТРАЈЧЕВ, вработен во АГЕНЦИЈА ЗА 
МЛАДИ И СПОРТ. 

2. ВАНГЕЛ НАНЕВСКИ, вработен во АГЕНЦИЈА 
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛС-
ТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ. 

3. БИЛЈАНА РИСТОВА - КУКОСКА, вработена во 
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ. 

4. ЗВЕЗДАНКА ТОРТЕВСКА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗРНОВЦИ 

 
Се формира општинска изборна комисија ЗРНОВЦИ 

со седиште во седиштето на општината  ЗРНОВЦИ. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ЗРНОВЦИ се избира: 
МИЛЕНА КРСТЕВА, вработена во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ЗРНОВЦИ се избира: 
ХРИСТИНА ШАЛЕВСКА, вработена во Општина 

КОЧАНИ. 
За Член на Општинската изборна комисија ЗРНОВ-

ЦИ се избираат: 
1. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВСКА, вработена во ГЕ-

НЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 
2. МЕТОДИ НИКОЛОВ, вработен во Општина ЗР-

НОВЦИ . 
3. ЈАНЕ АТАНАСОВ, вработен во Општина ЧЕ-

ШИНОВО и ОБЛЕШЕВО. 
4. СПИРКО СТЕВАНОВСКИ, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ЗРНОВЦИ се избираат: 

1. ЗОРАН МАНАСИЕВ, вработена во Општина 
КОЧАНИ. 

2. ЈАШКО СПАСОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

3. МАРИЈА САЛТИРОВА ЈОВАНОВСКА, врабо-
тена во Општина КОЧАНИ. 

4. КАТИЦА ТАСЕВА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ИЛИНДЕН 

 
Се формира општинска изборна комисија ИЛИН-

ДЕН со седиште во седиштето на општината  ИЛИН-
ДЕН. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ИЛИНДЕН се избира: 

САШКО ДОДЕВСКИ, вработен во ГРАД СКОПЈЕ . 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ИЛИНДЕН се избира: 
ЈАСМИНА ПЕТРЕСКА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 
За Член на Општинската изборна комисија ИЛИН-

ДЕН се избираат: 
1. ВЕСНА СТОЈАНОВСКА, вработена во Општина 

ИЛИНДЕН. 
2. ИВИЦА ТРИПУНОВСКИ, вработен во Општина 

ИЛИНДЕН. 
3. ТОНИ СТАНОЈКОВ, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

4. СОЊА БОЈКОВСКА, вработена во АГЕНЦИЈА 
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛС-
ТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ИЛИНДЕН се избираат: 

1. ВАЛЕНТИНА КИРКОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

2. ТАЊА МАНЕВСКА, вработена во Општина 
ИЛИНДЕН. 

3. ЛАРИСА ЈОРДАНОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

4. СЛАВИЦА ДАВИДОВСКА, вработена во Оп-
штина ИЛИНДЕН. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЈЕГУНОВЦЕ 

 
Се формира општинска изборна комисија ЈЕГУ-

НОВЦЕ со седиште во седиштето на општината  ЈЕГУ-
НОВЦЕ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ЈЕГУНОВЦЕ се избира: 

БОЈАН ЈАНЧЕВСКИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ЈЕГУНОВЦЕ се избира: 

ГАЈУР ДАУТИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

За Член на Општинската изборна комисија ЈЕГУ-
НОВЦЕ се избираат: 

1. МИЛЕВА МЛАДЕНОСКА, вработена во Општи-
на ЈЕГУНОВЦЕ. 

2. ДАРКО СПАСОСКИ, вработен во Општина ЈЕ-
ГУНОВЦЕ. 

3. ЕНВЕР ЗИБЕРИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

4. ЕНВЕР ХАЈРЕДИНИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОР-
НО ПЛАНИРАЊЕ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ЈЕГУНОВЦЕ се избираат: 

1. ЏЕВДЕТ ВЕЈСЕЛИ, вработен во ГРАД СКОПЈЕ. 
2. ЖАКЛИНА МАТОВСКА - РИСТОВСКА, врабо-

тена во Општина ЈЕГУНОВЦЕ. 
3. ЈУЛИЈА СТОЈАНОВСКА, вработена во СЕКРЕ-

ТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА. 
4. ЉУПЧО СТОЛЕСКИ, вработен во Општина ЈЕ-

ГУНОВЦЕ. 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА КАВАДАРЦИ 
 
Се формира општинска изборна комисија КАВА-

ДАРЦИ со седиште во седиштето на општината  КА-
ВАДАРЦИ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
КАВАДАРЦИ се избира: 

МАРИЈА ЈОВАНОВА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија КАВАДАРЦИ се избира: 

СЛАВИЦА КАРОВА, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА. 

За Член на Општинската изборна комисија КАВА-
ДАРЦИ се избираат: 

1. МИТЕ ДИМОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

2. ЈОВАНЧЕ КОЛЕВ, вработен во Општина КАВА-
ДАРЦИ. 

3. ТОДОР ЕФРЕМОВ, вработен во Општина КА-
ВАДАРЦИ. 
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4. КРСТЕ ТАШЕВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
КАВАДАРЦИ се избираат: 

1. ГОРАН СТОЈАНОВ, вработен во БИРО ЗА РАЗ-
ВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 

2. ДИМИТАР МУРЏЕВ, вработен во Општина КА-
ВАДАРЦИ. 

3. ЌИРЕ ДЕЛОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 

4. ЕЛИЗАБЕТА КУЗМАНОВА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА КАРБИНЦИ 

 
Се формира општинска изборна комисија КАР-

БИНЦИ со седиште во седиштето на општината  КАР-
БИНЦИ: 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
КАРБИНЦИ се избира: 

ДЕЛЧЕ СТОИЛОВ, вработен во Општина КАР-
БИНЦИ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија КАРБИНЦИ се избира: 

САЛТИР НАКОВСКИ, вработен во Општина КАР-
БИНЦИ. 

За Член на Општинската изборна комисија КАР-
БИНЦИ се избираат: 

1. ЉУПКА ГАЦЕВА, вработена во ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

2. ДАНИЕЛА СТОЈАНОВА, вработена во Општина 
КАРБИНЦИ. 

3. ВАСКО АРСОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

4. АДРИАНА ВЕЛИНОВА, вработена во Општина 
КАРБИНЦИ . 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
КАРБИНЦИ се избираат: 

1. ЉУБИЦА ЃЕРАСИМОВА, вработена во СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА. 

2. ДАНИЕЛА ПАУНОВА, вработена во СОБРА-
НИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

3. НИКОЛА КОЛЕВ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

4. ВЕСНА ДОНСКА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА КАРПОШ 

 
Се формира општинска изборна комисија КАР-

ПОШ со седиште во седиштето на општината  КАР-
ПОШ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
КАРПОШ се избира: 

ЈУЛИЈАНА ТАСИЌ, вработена во ГРАД СКОПЈЕ. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија КАРПОШ се избира: 
РИНА ПЕТКОВСКА, вработена во ГРАД СКОПЈЕ . 
За Член на Општинската изборна комисија КАР-

ПОШ се избираат: 
1. ГОРДАНА СТОЈЧЕВСКА - ЗАФИРОВСКА, вра-

ботена во Општина КАРПОШ. 
2. ЕЛЕОНОРА ПАНЧЕВСКА - НИКОЛОВСКА, 

вработена во ГРАД СКОПЈЕ. 
3. ЛИДИЈА ГЕОРГИЕВСКА, вработена во Општи-

на САРАЈ. 
4. ЕМИЛИЈА БОРИСАВЛЈЕВИЌ, вработена во 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
КАРПОШ се избираат: 

1. ДАНИЕЛА НАУМОСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОР-
НО ПЛАНИРАЊЕ . 

2. АЛЕКСАНДАР САПУНЏИОВСКИ, вработен во 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРС-
ТВО И ВОДОСТОПАНСТВО. 

3. ГОРАН ТАНОВ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

4. МАРТИН КОСТОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА КИСЕЛА ВОДА 

 
Се формира општинска изборна комисија КИСЕЛА 

ВОДА со седиште во седиштето на општината КИСЕ-
ЛА ВОДА.   

За Претседател на Општинската изборна комисија 
КИСЕЛА ВОДА се избира: 

МАРИЈА ГАЛЕВСКА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија КИСЕЛА ВОДА се избира: 

САНДРА БУЗЛИЕВА, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА . 

За Член на Општинската изборна комисија КИСЕ-
ЛА ВОДА се избираат: 

1. БЛАГОЈА ТАШАМИНОВ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

2. СНЕЖАНКА ГУШЕВА, вработен во СОБРА-
НИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

3. ВИОЛЕТА ШУТАРОВА - СОКОЛЕСКА, врабо-
тена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

4. ТОМО МОЈСОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
КИСЕЛА ВОДА се избираат: 

1. ЕМИЛИЈА НИКОЛОВСКА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 

2. МАРИЈА АНГЕЛОВСКА - СТОЈАНОВСКА, вра-
ботена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

3. ГОРДАНА КОЖУХАРОВА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРО-
СТОРНО ПЛАНИРАЊЕ. 

4. НИКОЛА ДИМИТРОВСКИ, вработен во АГЕН-
ЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА КИЧЕВО 

 
Се формира општинска изборна комисија КИЧЕВО 

со седиште во седиштето на општината  КИЧЕВО. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

КИЧЕВО се избира: 
ОЛИВЕР СТЕФАНОСКИ, вработен во ГЕНЕРА-

ЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија КИЧЕВО се избира: 
ЈЕТМИР ФЕЈЗОСКИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 
За Член на Општинската изборна комисија КИЧЕ-

ВО се избираат: 
1. МАЈА ЛАЗАРЕСКА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

2. ЦВЕТАНКА СТОЈАНОСКА, вработена во СЕК-
РЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА. 
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3. БЕСНИК АХМЕДИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. ФИРИЈАЛЈЕ БИЛАЛИ, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
КИЧЕВО се избираат: 

1. АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕВСКА, вработена во БИ-
РО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ. 

2. АНДРИЈАНА МИЦКОВСКА, вработена во Оп-
штина КИЧЕВО. 

3. ЈОВАН ДАМЈАНОСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

4. ЈЕТОН МЕХМЕДИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА КОНЧЕ 

 
Се формира општинска изборна комисија КОНЧЕ 

со седиште во седиштето на општината  КОНЧЕ. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

КОНЧЕ се избира: 
ТИНКА АНГЕЛОВА, вработена во Општина КОНЧЕ. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија КОНЧЕ се избира: 
АЛЕКСАНДРА ТЕМОВА, вработена во Општина 

РАДОВИШ. 
За Член на Општинската изборна комисија КОНЧЕ 

се избираат: 
1. БЛАГОЈ ЈОВАНОВ, вработен во Општина КОН-

ЧЕ. 
2. СИЛВАНКА ВАСИЛЕВА, вработена во Општи-

на РАДОВИШ. 
3. БОРЧЕ ДОЛДУРОВ, вработен во Општина РА-

ДОВИШ. 
4. КОЦЕ ИРОДОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
КОНЧЕ се избираат: 

1. МИЛОЈКА ИЛИЕВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

2. ЉУПЧО ТАДИРОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

3. ДУШКО ЛАЖОВСКИ, вработен во Општина 
РАДОВИШ. 

4. РИСТЕ АТАНАСОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА КОЧАНИ 

 
Се формира општинска изборна комисија КОЧАНИ 

со седиште во седиштето на општината  КОЧАНИ. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

КОЧАНИ се избира: 
МИРЈАНА АТАНАСОВА, вработена во Општина 

КОЧАНИ. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија КОЧАНИ се избира: 
САШО СТОИМЕНОВ, вработен во Општина КО-

ЧАНИ. 
За Член на Општинската изборна комисија КОЧА-

НИ се избираат: 
1. СУЗАНА ЈАНАЧКОВА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

2. ДОНЕ АРСОВ, вработена во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

3. ИВАН АЛЕКСИЕВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА КУЛТУРА. 

4. ЛЈИЈАНКА АНДОНОВА, вработена во Општина 
ЧЕШИНОВО и ОБЛЕШЕВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
КОЧАНИ се избираат: 

1. ЉУБИНКА АЈТОВСКА, вработена во Општина 
КОЧАНИ. 

2. ВИОЛЕТА НАУНОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

3. МИЛЕ АМПОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЕКОНОМИЈА. 

4. АНГЕЛЧО АНТОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА КРАТОВО 

 
Се формира општинска изборна комисија КРАТОВО 

со седиште во седиштето на општината  КРАТОВО. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

КРАТОВО се избира: 
ЉУПЧО ГОЛУБАНОВ, вработен во Општина КРА-

ТОВО. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија КРАТОВО се избира: 
АЦЕ ЗЛАТКОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

За Член на Општинската изборна комисија КРАТО-
ВО се избираат: 

1. СНЕЖАНА МИНЕВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА . 

2. БЛАЖЕ АНАСТАСОВ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

3. МАРЈАН СТОЈАНОВ, вработен во ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

4. СТЕФЧЕ СТЕФАНОВ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА . 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
КРАТОВО се избираат: 

1. РАДМИЛА СТОЈКОВА - КИТАНОВА, вработе-
на во Општина КРАТОВО. 

2. ПАВЛЕ ДАВИТКОВ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

3. ЦАНЕ АНЧОВ, вработен во Општина КРАТОВО. 
4. РУЖА АНТЕВСКА, вработена во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА КРИВА ПАЛАНКА 
 
Се формира општинска изборна комисија КРИВА 

ПАЛАНКА со седиште во седиштето на општината  
КРИВА ПАЛАНКА. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
КРИВА ПАЛАНКА се избира: 

ГЕОРГИ РИСТОВСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија КРИВА ПАЛАНКА се избира: 

АИДА АНГЕЛОВСКА, вработена во ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

За Член на Општинската изборна комисија КРИВА 
ПАЛАНКА се избираат: 

1. ЗОРАН ПАВЛОВСКИ, вработен во Општина 
КРИВА ПАЛАНКА. 

2. ИГОР ДОДЕВСКИ, вработен во Општина КРИ-
ВА ПАЛАНКА. 

3. ЛИЛЈАНА СТОЈАНОВСКА, вработена во Оп-
штина КРИВА ПАЛАНКА. 
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4. АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВСКИ, вработен во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
КРИВА ПАЛАНКА се избира: 

1. ДРАГАН ЈАКИМОВСКИ, вработен во ГРАД 
СКОПЈЕ. 

2. ДОБРИВОЈ НИКОЛОВСКИ, вработен во Оп-
штина КРИВА ПАЛАНКА. 

3. МОМЕ КРСТЕВСКИ, вработен во Општина 
РАНКОВЦЕ. 

4. ЈАСМИНКА АНГЕЛОВСКА, вработена во Оп-
штина КРИВА ПАЛАНКА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА КРИВОГАШТАНИ 

 
Се формира општинска изборна комисија КРИВО-

ГАШТАНИ со седиште во седиштето на општината   
КРИВОГАШТАНИ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
КРИВОГАШТАНИ се избира: 

БЛАГОЈА ДУНИМАГЛОСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија КРИВОГАШТАНИ се избира: 

БИЛЈАНА ЦВЕТКОСКА, вработена во Општина 
КРИВОГАШТАНИ. 

За Член на Општинската изборна комисија КРИВО-
ГАШТАНИ се избираат: 

1. АНЕТА КИСЕЛОСКА, вработена во Општина 
КРИВОГАШТАНИ. 

2. КИРИЛ КИСЕЛОСКИ, вработен во Општина 
КРИВОГАШТАНИ. 

3. БЛАГОЈА КРСТЕСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

4. ЖАКЛИНА ЖИТОШАНСКА, вработена во Оп-
штина КРИВОГАШТАНИ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
КРИВОГАШТАНИ се избираат: 

1. СУЗА ЦУЦУЛОСКА, вработена во Општина ДЕ-
МИР ХИСАР. 

2. САШО ЦУЦУЛОСКИ, вработен во Општина 
КРИВОГАШТАНИ. 

3. МИНА МИЛЕНКОСКА, вработена во Општина 
КРУШЕВО. 

4. ФЛОРА СЛАВКОСКА - ТАСЕСКА, вработена 
во Општина КРУШЕВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА КРУШЕВО 

 
Се формира општинска изборна комисија КРУШЕВО 

со седиште во седиштето на општината  КРУШЕВО. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

КРУШЕВО се избира: 
ОЛИВЕР ЈАНКУЛОВСКИ, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија КРУШЕВО се избира: 

ЕМИН ЕМИНОСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

За Член на Општинската изборна комисија КРУ-
ШЕВО се избираат: 

1. ТАНУША НАЈДЕНОСКА, вработена во Општи-
на КРУШЕВО. 

2. СЛАВИЦА СТЕФАНОСКА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО. 

3. ВАСИЛ ЈОШЕСКИ, вработен во Општина КРУ-
ШЕВО. 

4. СЕЛМАН СИНАНОСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
КРУШЕВО се избираат: 

1. БИЛЈАНА ДАМЧЕСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

2. ВЕРА ТРАЈЧУЛЕСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

3. ТАТЈАНА ХАСАНУ, вработена во Општина 
КРУШЕВО. 

4. ФАНИЦА ГОГОЛ, вработена во Општина КРУ-
ШЕВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА КУМАНОВО 

 
Се формира општинска изборна комисија КУМА-

НОВО со седиште во седиштето на општината  КУМА-
НОВО. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
КУМАНОВО се избира: 

ВИОЛЕТА АРСОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија КУМАНОВО се избира: 

ФЉОРИМ РЕЏЕПИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

За Член на Општинската изборна комисија КУМА-
НОВО се избираат: 

1. ТОМИСЛАВ МИТРОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

2. ХИЛДА СЕРАФИМОВСКА, вработена во ДР-
ЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РМ. 

3. ВАЉОН АДЕМИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

4. ФЛЈАМУРЕ БЕРИША, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОР-
НО ПЛАНИРАЊЕ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
КУМАНОВО се избираат: 

1. ЗОРАН АЛЕКСОВСКИ, вработен во Општина 
КУМАНОВО. 

2. ЗОРАН ЈОВАНОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

3. СЛАЃАНА ЛАЗАРЕВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

4. БЕСА КАДРИУ, вработена во ДРЖАВЕН ЗА-
ВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЛИПКОВО 

 
Се формира општинска изборна комисија ЛИПКОВО 

со седиште во седиштето на општината ЛИПКОВО. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ЛИПКОВО се избира: 
ШЌИПДОН РЕЏЕПИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ЛИПКОВО се избираат: 

ГОРАН МИТЕВСКИ, вработен во Општина КУ-
МАНОВО. 

За Член на Општинската изборна комисија ЛИП-
КОВО се избираат: 

1. ИЗЕИР ИЛАЗИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЗДРАВСТВО. 
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2. КУЈТИМ КАДРИЈА, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

3. АРИФ ЕЛЕЗИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

4. ЖАКЛИНА СИБИНОВСКА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ЛИПКОВО се избираат: 

1. ФЕТАНЕТЕ ДЕСТАНИ, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

2. РУКИЈЕ МИФТАРИ, вработена во Општина 
ЛИПКОВО. 

3. НУХИ АЈДИНИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

4. ВАИД ШАБАНИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЛОЗОВО 

 
Се формира општинска изборна комисија ЛОЗОВО 

со седиште во седиштето на општината  ЛОЗОВО. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ЛОЗОВО се избира: 
ЈОСКО КОЦЕВСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ЛОЗОВО се избира: 

БЛАГИЦА ЛАСОВСКА, вработена во Општина 
СВЕТИ НИКОЛЕ . 

За Член на Општинската изборна комисија ЛОЗО-
ВО се избираат: 

1. ВИОЛЕТА СПАСОВА, вработена во Општина 
ЛОЗОВО . 

2. ВАЛЕНТИНА ЈОСЕВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

3. КИРО МИТЕВ, вработен во УПРАВА ЗА ХИД-
РОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ. 

4. СТЕФЧЕ ПЕЈЧИНОВСКИ, вработен во Општина 
СВЕТИ НИКОЛЕ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ЛОЗОВО се избираат: 

1. ЉУПЧО ЈОСЕВ, вработен во АГЕНЦИЈА ЗА 
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО-
ТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ. 

2. НИКОЛИНА СТОЈАНОВА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО. 

3. ЗОРАН СТОЈЧЕВ, вработен во Општина СВЕТИ 
НИКОЛЕ . 

4. СТЕВЧО ЈОРДАНОВ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА МАВРОВО И РОСТУША 

 
Се формира општинска изборна комисија МАВРО-

ВО И РОСТУША со седиште во седиштето на општи-
ната МАВРОВО И РОСТУША. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
МАВРОВО И РОСТУША се избира: 

ПЕЈО КИРОВСКИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИ-
РАЊЕ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија МАВРОВО И РОСТУША се избира: 

АЈБЕАН ИМАМИ, вработен во АОПЗ. 

За Член на Општинската изборна комисија МАВ-
РОВО И РОСТУША се избираат: 

1. АБДИЈА САЛИУ, вработен во Општина МАВ-
РОВО И РОСТУШЕ . 

2. ИЛБЕР ИМЕРОСКИ, вработен во Општина 
МАВРОВО И РОСТУШЕ. 

3. МУАВМЕТ ИЛЈАЗИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

4. ОСМАН СЕЈДИУ, вработен во Општина МАВ-
РОВО И РОСТУШЕ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
МАВРОВО И РОСТУША се избираат: 

1. ЈАСИН ГРБЛЕ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

2. ДУШИЦА СТОЈЧЕВА, вработена во Општина 
ЗЕЛЕНИКОВО. 

3. БОГОСЛАВКА ТАШКОВИЌ, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО. 

4. ДУШАН ГОГОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

 
Се формира општинска изборна комисија МАКЕ-

ДОНСКА КАМЕНИЦА со седиште во седиштето на 
општината МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА се избира: 

СУЗАНА ТАСКОВА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  се  избира: 

ЗДРАВКО МИРЧЕВ, вработен во Општина МАКЕ-
ДОНСКА КАМЕНИЦА. 

За Член на Општинската изборна комисија МАКЕ-
ДОНСКА КАМЕНИЦА се избираат: 

1. ЗОРАН ГЕОРГИЕВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

2. ЈОЖЕ ЈОВАНОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОР-
НО ПЛАНИРАЊЕ. 

3. ДАНИЕЛА МИТРЕВСКА, вработена во Општи-
на МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА. 

4. ДРАГАН ДИМИТРОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА се избираат: 

1. ГОРИЦА СПАСЕВСКА, вработена во Општина 
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА. 

2. АНЖЕЛИКА МАРКОВА - БОШКОСКА, врабо-
тена во Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА . 

3. ПЕРСА ИВАНОВСКА, вработена во Општина 
ГАЗИ БАБА. 

4. АНГЕЛЧО ТРАЈАНОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА МАКЕДОНСКИ БРОД 

 
Се формира општинска изборна комисија МАКЕ-

ДОНСКИ БРОД со седиште во седиштето на општина-
та МАКЕДОНСКИ БРОД. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
МАКЕДОНСКИ БРОД се избира: 

КАТЕРИНА ШТЕРЈОСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија МАКЕДОНСКИ БРОД се избира: 

МАРИЈА МИХАЈЛОСКА, вработена во ГЕНЕРА-
ЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 
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За Член на Општинската изборна комисија МАКЕ-
ДОНСКИ БРОД се избираат: 

1. ВАЊА МАЏОСКА, вработена во Општина МА-
КЕДОНСКИ БРОД. 

2. ЗОРЕ ТРПЕСКИ, вработен во Општина МАКЕ-
ДОНСКИ БРОД . 

3. ЛУБЕ БАТАНЏИОВСКИ, вработен во Општина 
МАКЕДОНСКИ БРОД. 

4. ЈУГОСЛАВ ВОЛЧЕСКИ, вработен во Општина 
МАКЕДОНСКИ БРОД. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
МАКЕДОНСКИ БРОД се избираат: 

1. ЗОРЕ ЃОРЕСКИ, вработен во Општина МАКЕ-
ДОНСКИ БРОД. 

2. БИЛЈАНА БОШКОСКА, вработена во Општина 
МАКЕДОНСКИ БРОД. 

3. ЈОВАНКА СТОЈАНОСКА, вработена во Општи-
на МАКЕДОНСКИ БРОД. 

4. ЛЕНА МИЛОШЕСКА, вработена во Општина 
МАКЕДОНСКИ БРОД. 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА МОГИЛА 
 
Се формира општинска изборна комисија МОГИ-

ЛА со седиште во седиштето на општината  МОГИЛА. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

МОГИЛА се избира: 
ЈАСМИНА КОЛТОСКА, вработена во Општина 

МОГИЛА. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија МОГИЛА се избира: 
ОЛИВЕРА ДИМИТРОВСКА, вработена во Општи-

на НОВАЦИ. 
За Член на Општинската изборна комисија МОГИ-

ЛА се избираат: 
1. ВЕСНА РИСТЕВСКА, вработена во Општина 

МОГИЛА. 
2. ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА, вработена во Општина 

ЦЕНТАР. 
3. АЛЕКСАНДРА ЖОГЛЕВА, вработена во СЕК-

РЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА. 
4. СТЕПАН РУНЕСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
МОГИЛА се избираат: 

1. СТОЈАН ХРИСТОВСКИ, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

2. ВЕСНА КИМОСКА, вработена во ГРАД СКОПЈЕ. 
3. МИМОЗА КОЦЕСКА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 
4. ПЕТАР ДИМИТРОВ, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА НЕГОТИНО 
 
Се формира општинска изборна комисија НЕГО-

ТИНО со седиште во седиштето на општината  НЕГО-
ТИНО. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
НЕГОТИНО се избира: 

СНЕЖАНА ЦВЕТКОВА, вработена во Општина 
НЕГОТИНО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија НЕГОТИНО се избира: 

АЛЕКСАНДАР ЛАЗОВ, вработен во СОБРАНИЕ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

За Член на Општинската изборна комисија НЕГО-
ТИНО се избираат: 

1. МИТРЕ БАКАРОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

2. МАРИКА ЛАЗОВА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

3. МИЛЕ ТОШЕВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЗДРАВСТВО. 

4. ИЛИЈА ВЕЛЈАНОВ, вработен во Општина НЕ-
ГОТИНО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
НЕГОТИНО се избираат: 

1. ЗЛАТКО ПЕНКОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

2. ОРДАНКА БАЈАТОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

3. ЛИЛЈАНА НЕЧЕВА, вработена во Општина НЕ-
ГОТИНО. 

4. МИТКА КОСТУРСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА НОВАЦИ 

 
Се формира општинска изборна комисија НОВАЦИ 

со седиште во седиштето на општината  НОВАЦИ. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

НОВАЦИ се избира: 
СТЕВЧЕ АНГЕЛЕВСКИ, вработен во Општина 

НОВАЦИ. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија НОВАЦИ се избира: 
ВАЛЕНТИНА СТЕФОСКА, вработена во Општина 

БИТОЛА. 
За Член на Општинската изборна комисија НОВА-

ЦИ се избираат: 
1. ИЛИЈА СРБИНОВСКИ, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

2. БОРИС ХРИСТОВСКИ, вработен во Општина 
НОВАЦИ. 

3. РИСТЕ МОМОКОВСКИ, вработен во Општина 
НОВАЦИ. 

4. ОЛИВЕРА НЕЧАКОВСКА, вработена во КОМИ-
СИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
НОВАЦИ се избираат: 

1. ГОЦЕ ТРАЈКОВСКИ, вработен во Општина НО-
ВАЦИ. 

2. ЛИЛЈАНА ТАЛЕВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

3. СИЛВАНА ВЕЛЈАНОВСКА, вработена во ДР-
ЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РМ. 

4. ТОНИ НАУМОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА НОВО СЕЛО 

 
Се формира општинска изборна комисија НОВО 

СЕЛО со седиште во седиштето на општината НОВО 
СЕЛО. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
НОВО СЕЛО се избира: 

ОЛИВЕРА СМИЛКОВА, вработена во Општина 
НОВО СЕЛО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија НОВО СЕЛО се избира: 

БЛАГОЈ ТАСЕВ, вработен во Општина НОВО СЕ-
ЛО. 

За Член на Општинската изборна комисија НОВО 
СЕЛО се избираат: 
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1. АТАНАС АТАНАСОВ, вработен во Општина 
НОВО СЕЛО. 

2. ТРАЈКО ДИМИТРИЕВ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

3. РОМЕО ТРЕНОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

4. РИСТО ЃОРЃИЕВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
НОВО СЕЛО се избираат: 

1. ВЕНЕРА ШОПОВА, вработена во Општина НО-
ВО СЕЛО. 

2. БОРО КИТАНОВ, вработен во Општина БОСИ-
ЛОВО. 

3. МИРЈАНА ПАНАЈОТОВА, вработена во ДР-
ЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РМ. 

4. ТОМЕ АРИЗАНОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ОСЛОМЕЈ 

 
Се формира општинска изборна комисија ОСЛО-

МЕЈ со седиште во седиштето на општината  ОСЛО-
МЕЈ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ОСЛОМЕЈ се избира: 

БЕТИМ КИЛОСИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ОСЛОМЕЈ се избира: 

СРЕТЕН ЈАНАЌИЕВСКИ, вработен во Општина 
КИЧЕВО. 

За Член на Општинската изборна комисија ОСЛО-
МЕЈ се избираат: 

1. ВАЉОН ЕМИНИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

2. МИРЈЕТА КАДРИУ, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР 

3. СУЛЕЈМАН ВЕЛИУ, вработен во Општина ОС-
ЛОМЕЈ. 

4. ВУКИЦА МИСАЈЛЕВСКА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ОСЛОМЕЈ се избираат: 

1. ШПРЕСА ЈАГОДИНОСКИ, вработена во СЕК-
РЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИ-
ОТ ДОГОВОР. 

2. БУРИМ КАДРИУ, вработен во Општина ОСЛО-
МЕЈ. 

3. РАБИЈЕ САДИКОСКА, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. МЕРИТА АЛИУ - АЛИЛИ, вработена во СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ 
ДОГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ОХРИД 

 
Се формира општинска изборна комисија ОХРИД 

со седиште во седиштето на општината  ОХРИД. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ОХРИД се избира: 
АНГЕЛИНА НЕДЕСКА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ОХРИД се избира: 

АРСИМ ОСМАНИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

За Член на Општинската изборна комисија ОХРИД 
се избираат: 

1. НАТАША СРБИНОСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

2. ОЛИВЕРА ЛЕЧОСКА, вработена во Општина 
ОХРИД. 

3. СЕРАФИМ НАУМОВСКИ, вработен во Општи-
на ОХРИД. 

4. ТОМЕ ЏАМТОСКИ, вработен во Општина ОХ-
РИД. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ОХРИД се избираат: 

1. СУЗАНА БАТКОСКА, вработена во Општина 
ОХРИД. 

2. ЗОРАН ВЕЛЈАНОВСКИ, вработен во Општина 
ОХРИД. 

3. БАРБАРА ПАТЧЕВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

4. ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОСКА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ПЕТРОВЕЦ 

 
Се формира општинска изборна комисија ПЕТРО-

ВЕЦ со седиште во седиштето на општината  ПЕТРО-
ВЕЦ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ПЕТРОВЕЦ се избира: 

ХРИСТИНА ТРИПУНОВСКА, вработена во ГРАД 
СКОПЈЕ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ПЕТРОВЕЦ се избира: 

НАЗЛИЕ ЈАХИЈА, вработена во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИ-
РАЊЕ. 

За Член на Општинската изборна комисија ПЕТРО-
ВЕЦ се избираат: 

1. САШКО ШОНТЕВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

2. АЦО ЈАНЕВСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

3. БЕРХАН ОСМАНИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. АРМЕНД ИБРАИМИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ПЕТРОВЕЦ се избираат: 

1. ЕЛЕНА ПОП КОЧОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

2. СЛАВИЦА ПЕТРОВСКА, вработена во СОЗР 
НА ВЛАДАТА НА РМ. 

3. ЉУБИЦА ТРПКОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

4. БАЈРАМ АЛИЈИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ПЕХЧЕВО 

 
Се формира општинска изборна комисија ПЕХЧЕ-

ВО со седиште во седиштето на општината ПЕХЧЕВО. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ПЕХЧЕВО се избира: 
ЕЛЕНА ПУЛКОВСКА, вработена во ГЕНЕРАЛЕН 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 
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За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ПЕХЧЕВО се избира: 

СВЕТЛАНА СТАМБОЛИСКА, вработена во Оп-
штина ПЕХЧЕВО. 

За Член на Општинската изборна комисија ПЕХЧЕ-
ВО се избираат: 

1. ГОРАН КОТЕВСКИ, вработен во СОБРАНИЕ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

2. МАРИЈА РИЗОВСКИ, вработен во Општина 
ПЕХЧЕВО. 

3. ЖИВКО КАЛИКОВ, вработен во Општина ПЕХ-
ЧЕВО. 

4. ДИМИТАР РУНТЕВСКИ, вработен во Општина 
ПЕХЧЕВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ПЕХЧЕВО се избираат: 

1. АНИТА СЕКУЛОВСКА, вработена во Општина 
ПЕХЧЕВО. 

2. ЈАСМИНКА ПАШАЛИСКА - АНДОНОВСКА, 
вработена во Општина БЕРОВО. 

3. САЊА КОШУЛАНСКА, вработена во БИРО ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 

4. ГОРИЦА ПОПОВСКА, вработена во БИРО ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ПЛАСНИЦА 

 
Се формира општинска изборна комисија ПЛАС-

НИЦА со седиште во седиштето на општината ПЛАС-
НИЦА. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ПЛАСНИЦА се избира: 

ФАТМА ЕЈЈУБ, вработена во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ПЛАСНИЦА се избира: 

ЗОРАН ФИДАНОСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

За Член на Општинската изборна комисија ПЛАС-
НИЦА се избираат : 

1. ИЛЈАЗ МИФТАРОСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

2. СЕМА АЛИ, вработена во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР . 

3. ИЛЌЕР МУСТАФА, вработен во Општина ОХ-
РИД. 

4. АДРИЈАНА ЛАБРОСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ПЛАСНИЦА се избираат: 

1. ЏАНЕР ИСМАИЛ, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

2. АЈФЕР АРИФ МУФТИ, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

3. ИНЏИ АХМЕД, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

4. АСАН БАЈРАКТАР, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ПРИЛЕП 

 
Се формира општинска изборна комисија ПРИЛЕП 

со седиште во седиштето на општината  ПРИЛЕП. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ПРИЛЕП се избира: 

ЕЛЕНА ЧАГОРОСКА, вработена во ДРЖАВЕН 
АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ПРИЛЕП се избира: 

ВАСЕ НИКОСКА, вработена во Општина КРИВО-
ГАШТАНИ. 

За Член на Општинската изборна комисија ПРИ-
ЛЕП се избираат: 

1. ДАНИЦА ТАЛИМЏИОСКА, вработена во БИРО 
ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 

2. ДРАГАН ЗЕРОСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 

3. НИКОЛЧО ВАСИЛЕСКИ, вработен во Општина 
ПРИЛЕП. 

4. АНЕ ЛАШКОСКА, вработена во Општина ПРИ-
ЛЕП. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ПРИЛЕП се избираат: 

1. ОЛГА БОШЕСКА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

2. БИЛЈАНА КРСТЕСКА, вработена во ДРЖАВЕН 
АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

3. ЉУПЧО МИТРЕСКИ, вработен во Општина 
ПРИЛЕП. 

4. АНИЦА ГЕГОСКА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ПРОБИШТИП 

 
Се формира општинска изборна комисија ПРО-

БИШТИП со седиште во седиштето на општината  
ПРОБИШТИП. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ПРОБИШТИП се избира: 

БОБАН ПАУНОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ФИНАНСИИ . 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ПРОБИШТИП се избира: 

МИРЈАНА ЃОРГИЕВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

За Член на Општинската изборна комисија ПРО-
БИШТИП се избираат: 

1. МАРЈАНЧО АРСОВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

2. НИКОЛА ПАСКОВ, вработен во ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

3. БЛАГОЈ ИГНОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОР-
НО ПЛАНИРАЊЕ. 

4. ВЛАТКО ТОНЕВ, вработен во Општина ПРО-
БИШТИП. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија  
ПРОБИШТИП  се избираат: 

1. ЕЛЕНА КОЦЕВА - ЈАКИМОВСКА, вработена 
во СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

2. ЈОРДАНКА ДУКОСКА, вработена во Општина 
ПРОБИШТИП. 

3. СТОЈАНЧЕ ДОНЕВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

4. ГИЛЕ СТОЈМИРОВ, вработен во Општина ПРО-
БИШТИП. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА РАДОВИШ 

 
Се формира општинска изборна комисија РАДО-

ВИШ со седиште во седиштето на општината РАДО-
ВИШ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
РАДОВИШ се избира: 
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ЈОСИП АНГЕЛОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија РАДОВИШ се избира: 

НАТАЛИЈА ДЕДИНЕЦ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

За Член на Општинската изборна комисија РАДО-
ВИШ се избираат: 

1. ПЕТАР ПОП - ЛАЗАРОВ, вработен во Општина 
РАДОВИШ. 

2. ЉУПЧЕ ЕФНУШЕВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

3. СУНАЈ ЈАКУПОВ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

4. МИЛЕ МАНЧЕВ, вработен во Општина РАДО-
ВИШ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
РАДОВИШ се избираат: 

1. АНКА МИТЕВА - ДОЛДУРОВА, вработена во 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

2. ОЛИВЕРА ДОЛДУРОВА, вработена во Општина 
РАДОВИШ. 

3. ЛЕНЧЕ КРСТЕВА, вработена во Општина КОНЧЕ. 
4. АНИЦА ТРАЈАНОВА, вработен-а во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА РАНКОВЦЕ 
 
Се формира општинска изборна комисија РАН-

КОВЦЕ со седиште во седиштето на општината РАН-
КОВЦЕ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија  
РАНКОВЦЕ се избира: 

БИЛЈАНА НИКОЛОВСКА, вработена во Општина 
РАНКОВЦЕ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија РАНКОВЦЕ се избира: 

БИЛЈАНА ТАСЕВСКА, вработена во Општина 
КРИВА ПАЛАНКА. 

За Член на Општинската изборна комисија РАН-
КОВЦЕ се избираат: 

1. СЛАВИЦА СТЕФАНОВСКА, вработена во Оп-
штина РАНКОВЦЕ. 

2. ТАТЈАНА ЃОРГИЕВСКА, вработена во Општи-
на КРИВА ПАЛАНКА. 

3. ЛЕНЧЕ ДОБРАШИНОВИЌ, вработена во Оп-
штина РАНКОВЦЕ. 

4. ОГНЕН РИСТОВСКИ, вработен во ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
РАНКОВЦЕ се избираат: 

1. СТАНА ИЛИЕВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

2. ГРОЗДАН ЃОРЃИЕВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

3. МИРСА ФИЛИПОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

4. БРАНКО ВЕЛИНОВСКИ, вработен во Општина 
КРИВА ПАЛАНКА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА РЕСЕН 

 
Се формира општинска изборна комисија РЕСЕН 

со седиште во седиштето на општината РЕСЕН. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

РЕСЕН се избира: 
ДИНЧЕ СТОЈАНОВСКА, вработен во АГЕНЦИЈА 

ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија РЕСЕН се избира: 

СЕВАЉ БАХТИЈАР, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

За Член на Општинската изборна комисија РЕСЕН 
се избираат: 

1. БИЛЈАНА КРУШАРОВСКА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

2. ДРАГАН ЈАКИМОВСКИ, вработен во ГРАД 
СКОПЈЕ. 

3. ЈОВАН КАРОЛИЈЕВСКИ, вработен во Општина 
РЕСЕН. 

4. НЕВЕНКА ЧОНЕВСКА, вработена во Општина 
РЕСЕН. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
РЕСЕН се избираат: 

1. ИЛИР ИСЛАМИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 

2. АРЛЈИНДА МУРАТИ, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

3. СЛАВИЦА ИКОНОМОВСКА, вработена во Оп-
штина РЕСЕН. 

4. БИЛЈАНА ТУЏАРОВСКА - ЌУПЕВА, вработена 
во МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА РОСОМАН 

 
Се формира општинска изборна комисија РОСО-

МАН со седиште во седиштето на општината РОСО-
МАН. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
РОСОМАН се избира: 

ЛАЗАР СИМОНОВИЌ, вработен во Општина РО-
СОМАН. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија РОСОМАН се избира: 

ИЛИЈА БЕЛЕВСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

За Член на Општинската изборна комисија РОСО-
МАН се избираат: 

1. МИЛЕНКО ПАНАРИН, вработен во Општина 
КАВАДАРЦИ. 

2. ЗОРАН ЈОВАНОВСКИ, вработен во Општина 
РОСОМАН. 

3. ЛЕНЧА ТРАЈКОВА, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. ДРАГАН КУЗМАНОВ, вработен во РСС. 
За Заменик Член на Општинската изборна комисија 

РОСОМАН се избираат: 
1. ДАНИЕЛ ЧОЛАКОСКИ, вработен во Општина 

КАВАДАРЦИ. 
2. ВАНЧО КОЛЕВСКИ, вработен во Општина КА-

ВАДАРЦИ. 
3. МАРЕ ЛАЛКОВА, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИ-
НИСТРАЦИЈА. 

4. СНЕЖАНА ГЕЛОВА, вработена во ДРЖАВНО 
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РМ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА САРАЈ 

 
Се формира општинска изборна комисија САРАЈ со 

седиште во седиштето на општината САРАЈ. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

САРАЈ се избира: 
ЏИХАН СУЛЕЈМАНИ, вработена во СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 
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За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија САРАЈ се избира: 

ГАБРИЕЛА ПАЧОВСКА, вработена во ГЕНЕРА-
ЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

За Член на Општинската изборна комисија САРАЈ 
се избираат: 

1. АГИМ РУСТЕМИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

2. ЈЕТОН НЕЗИРИ, вработен во КОМИСИЈА ЗА 
ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА. 

3. РАБИЈЕ СЕЉМАНИ, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. РАДА ФИЛИПОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
САРАЈ се избираат: 

1. БАЈРАМ МАМУТИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

2. РАИМ ЛЈИМАНИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

3. НУСРЕТ ГАНИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

4. ИСАМЕДИН САИДИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
Се формира општинска изборна комисија СВЕТИ 

НИКОЛЕ со седиште во седиштето на општината СВЕ-
ТИ НИКОЛЕ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
СВЕТИ НИКОЛЕ се избира: 

УБАВКА ГАВРИЛОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија СВЕТИ НИКОЛЕ се избира: 

ЈОВАНКА НАУНОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Член на Општинската изборна комисија СВЕТИ 
НИКОЛЕ се избираат: 

1. ЛИДИЈА ВАСИЛЕВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

2. ЈАДРАНКА ЈАНЕВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

3. ДАРКО ЈОВАНОВ, вработен во Општина СВЕ-
ТИ НИКОЛЕ. 

4. БЛАГОЈА СТОЈЧЕВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
СВЕТИ НИКОЛЕ се избираат: 

1. СВЕТЛАНА МИХАИЛОВСКА, вработен-а во 
Општина СВЕТИ НИКОЛЕ. 

2. ЗОРАН ПАНОВ, вработен во Општина СВЕТИ 
НИКОЛЕ. 

3. ИГОР МИЌЕВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

4. САШО ПАНЕВ, вработен во Општина СВЕТИ 
НИКОЛЕ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА СОПИШТЕ 

 
Се формира општинска изборна комисија СОПИШТЕ 

со седиште во седиштето на општината СОПИШТЕ. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

СОПИШТЕ се избира: 
ТРАЈЧЕ АНДРЕЕВСКИ, вработен во Општина СО-

ПИШТЕ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија СОПИШТЕ се избира: 

ДАУТ ИСЕИН, вработен во СОБРАНИЕ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

За Член на Општинската изборна комисија СО-
ПИШТЕ се избираат: 

1. МИРЈАНЧЕ МИЛОШЕВСКА, вработен во БИРО 
ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 

2. ЖИВКО МИЦЕВСКИ, вработен во Општина СО-
ПИШТЕ. 

3. ДАУТ ХАЈДАРОВСКИ, вработен во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. АГИМ МУРТЕЗАНИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
СОПИШТЕ се избираат: 

1. ЕРЛИРА ШЕМКО, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

2. НАТАЛИЈА ДОНОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

3. ДАНИЕЛА ТРАЈЧЕВСКА, вработена во АКАДЕ-
МИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ. 

4. КАТА СТОЈАНОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 

 
Се формира општинска изборна комисија СТАРО 

НАГОРИЧАНЕ со седиште во седиштето на општината  
СТАРО  НАГОРИЧАНЕ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
СТАРО НАГОРИЧАНЕ се избира: 

ТИНА КОСТОВСКА, вработена во Општина СТА-
РО НАГОРИЧАНЕ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија СТАРО НАГОРИЧАНЕ се избира: 

ВИДОЈЕ ПЕТКОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Член на Општинската изборна комисија СТАРО 
НАГОРИЧАНЕ се избираат: 

1. ФИЛИП ЧАВДАРЕВСКИ, вработен во ГЕНЕРА-
ЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

2. МИМИЦА ТОМОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

3. ЕМИЛИЈА СЛАРИДИС - ЈАНЕВСКА, вработена 
во Општина КУМАНОВО. 

4. ИВАНА СТОИЛКОВИЌ, вработена во СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
СТАРО НАГОРИЧАНЕ се избираат: 

1. ВИОЛЕТА АРСОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

2. ЕДОНА РЕЏЕПИ, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

3. ИГОР НАСКОВСКИ, вработен во АГЕНЦИЈА 
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛС-
ТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ. 

4. МОМЧИЛО ЈОВАНОВСКИ, вработен во Општи-
на КУМАНОВО. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА СТРУГА 

 
Се формира општинска изборна комисија СТРУГА 

со седиште во седиштето на општината  СТРУГА. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

СТРУГА се избира: 
ЏЕНГИС ХАНИ, вработен во Општина ЧАИР. 
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За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија СТРУГА се избира: 

ЈУЛИЈАНА МИЦЕВСКА, вработена во АГЕНЦИ-
ЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ. 

За Член на Општинската изборна комисија СТРУ-
ГА се избираат: 

1. КАМБЕР ДАУТИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

2. ПАТРИОТ ДАУТИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

3. БОЖИН ЛОЖАНКОСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 

4. ПАВЛИНКА БАНДОВСКА, вработена во Оп-
штина СТРУГА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
СТРУГА се избираат: 

1. УРИМ ХАНИ, вработен во Општина СТРУГА. 
2. ОМЕРФЕЈЗИ БИЛАЛИ, вработена во Општина 

ЧАИР. 
3. ГЕЗИМ ЕЛМАЗИ, вработен во Општина СТРУГА. 
4. ВИОЛЕТА МАЏОСКА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА СТРУМИЦА 
 
Се формира општинска изборна комисија СТРУ-

МИЦА со седиште во седиштето на општината СТРУ-
МИЦА. 

За Претседател на Општинската изборна комисија  
СТРУМИЦА се избира: 

ВАСИЛ КРСТЕВ, вработен во Општина СТРУМИЦА. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија  СТРУМИЦА  се избира: 
БЛАГИЦА АНДРЕЕВА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

За Член на Општинската изборна комисија  СТРУ-
МИЦА  се избираат: 

1. КИРЧО БАТЕВ,  вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЕКОНОМИЈА. 

2. НАДИЦА КАЛИНОВА, вработена во ДРЖАВЕН 
АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

3. ЕЛЕНА ДАВЧЕВА, вработена во СОБРАНИЕ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

4. ДАНИЕЛА ГИДАЛОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
СТРУМИЦА се избираат: 

1. ТАЊА ДЕДЕЈСКА, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 

2. МОЈСЕЈ ТРАЈКОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

3. ТАЊА КРСТЕСКА, вработена во ДРЖАВЕН АР-
ХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

4. ЛЕНЧЕ ТРАЈКОВА, вработена во Општина 
СТРУМИЦА. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА СТУДЕНИЧАНИ 

 
Се формира општинска изборна комисија СТУДЕ-

НИЧАНИ со седиште во седиштето на општината  
СТУДЕНИЧАНИ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија  
СТУДЕНИЧАНИ  се избира: 

СЕДАТ БИСЛИМИ, вработен во АГЕНЦИЈА ЗА 
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО-
ТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија  СТУДЕНИЧАНИ се избира: 

ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВСКА - ДИМЕСКА, врабо-
тена во МПУИС. 

За Член на Општинската изборна комисија  СТУ-
ДЕНИЧАНИ се избираат: 

1. БУРХАН МЕМЕДИ, вработен во АГЕНЦИЈА ЗА 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

2. САБЕДИН МУСЛИЈИ, вработен во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

3. ТАТЈАНА ПЕТРУШЕВСКА, вработена во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

4. ВЕСНА ТРАЈКОВСКА, вработена во ГРАД 
СКОПЈЕ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија  
СТУДЕНИЧАНИ  се избираат: 

1. МАРА СРЕЗОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

2. МЕГДИ АДИЛИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

3. ИДРИЗ ОСМАНИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

4. ВЕЛИ КАДРИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ТЕАРЦЕ 

 
Се формира општинска изборна комисија ТЕАРЦЕ 

со седиште во седиштето на општината  ТЕАРЦЕ. 
За Претседател на Општинската изборна комисија  

ТЕАРЦЕ  се избира: 
НЕВЗАТ ВЕЛЈИИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ФИНАНСИИ. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија  ТЕАРЦЕ се избира: 
ЈОРДЕ МАКСИМОВСКИ, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Член на Општинската изборна комисија  ТЕАР-
ЦЕ  се избираат: 

1. ЌАНИ ШАБАНИ, вработен-а во Општина ТЕТОВО. 
2. НЕХАТ МАКСУТИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

3. ФЕМИ БЕЌИРИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

4. МАРЈАНА ЈОВАНОВСКА, вработена во ГЕНЕ-
РАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ТЕАРЦЕ се избираат: 

1. АДНАН ИСМАИЛИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗДРАВСТВО . 

2. БАШКИМ МИСИМИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 

3. ЃУЛШЕН ХУСЕИНИ, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. АФЕРДИТА ХАЛИТИ, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ТЕТОВО 

 
Се формира општинска изборна комисија ТЕТОВО 

со седиште во седиштето на општината  ТЕТОВО. 
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За Претседател на Општинската изборна комисија  
ТЕТОВО  се избира: 

ИЛЈАЗ ХАЛИМИ, вработен во Општина ТЕТОВО. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија  ТЕТОВО  се избираат: 
ЗВОНКО РИСТОСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 
За Член на Општинската изборна комисија ТЕТО-

ВО се избираат: 
1. НАТАР ПАЈАЗИТИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

2. СЕМИР ДЕАРИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

3. АЗБИЈЕ РАКИПИ, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

4. ГОРАН ДАВИДОВСКИ, вработен во БИРО ЗА 
ЈАВНИ НАБАВКИ. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија  
ТЕТОВО  се избираат: 

1. КУШТРИМ ИСАКУ, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР.  

2. СЕЉВИЈЕ ЗЕНЕЛЈИ, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА. 

3. ДУРИМЕ ИСЕНИ, вработена во Општина ТЕТОВО. 
4. СЕРВИЏАНЕ СЕЛМАНИ, вработена во СЕКРЕ-

ТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ 
ДОГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЦЕНТАР 

 
Се формира општинска изборна комисија ЦЕНТАР 

со седиште во седиштето на општината  ЦЕНТАР. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ЦЕНТАР се избира: 
КОСТА МИТРОВСКИ, вработен во ГЕНЕРАЛЕН 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија  ЦЕНТАР се избира: 
АЛЕКСАНДАР ПАНЕВ, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ . 
За Член на Општинската изборна комисија ЦЕН-

ТАР се избираат: 
1. МИРЈАНА МИТЕВСКА, вработена во ГРАД 

СКОПЈЕ. 
2. АЛЕКСАНДАР ТУТНОВСКИ, вработен во МИ-

НИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 
3. ЗОРАН НИКОЛОВСКИ, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 
4. БЕТИ ВАСИЛЕВСКА, вработена во ДИРЕКЦИ-

ЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ. 
За Заменик Член на Општинската изборна комисија 

ЦЕНТАР се избираат: 
1. ГЕОРГИ ХАЏИ - ВАСКОВ, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ. 
2. ДРАГИЦА МАРКОВСКА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 
3. БЕТИ ЈАЧЕВА, вработена во МИНИСТЕРСТВО 

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ. 
4. АЗРА МУМИНОВИЌ, вработена во СЕКРЕТА-

РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЦЕНТАР ЖУПА 

 
Се формира општинска изборна комисија ЦЕНТАР 

ЖУПА со седиште во седиштето на општината ЦЕН-
ТАР ЖУПА. 

За Претседател на Општинската изборна комисија 
ЦЕНТАР ЖУПА се избира: 

ФАТМИР СКЕНДЕР, вработен во Општина ЦЕН-
ТАР ЖУПА. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија  ЦЕНТАР ЖУПА  се избираат: 

ДИАЗ ТАИРОВСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

За Член на Општинската изборна комисија ЦЕН-
ТАР ЖУПА се избираат: 

1. ИРФАН СЕЈАДИНОВСКИ, вработен во ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО НА РМ. 

2. ЕРАН ЗУБЕР, вработен во Општина ЦЕНТАР 
ЖУПА. 

3. ШАИН ШАЌИР, вработен во Општина ЦЕНТАР 
ЖУПА. 

4. ФАТМИР АВМЕДОВСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ЦЕНТАР ЖУПА се избираат: 

1. СЕЈХАН ЌЕРАЛА, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

2. БАЈРАМАЛИ ЉУШИ, вработен во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

3. ЃУЛСЕР КЛИНЧЕ, вработена во СОБРАНИЕ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

4. ЛЕЈЛА ШЕРИФ ЕМИН, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЧАИР 

 
Се формира општинска изборна комисија ЧАИР со 

седиште во седиштето на општината ЧАИР. 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ЧАИР се избира: 
ЕЈУП БЕРИША, вработен во ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ЧАИР се избира: 
1. СИМОНИДА КАЦАРСКА, вработена во СЕКРЕ-

ТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА. 
За Член на Општинската изборна комисија ЧАИР 

се избираат: 
1. ЗЕМИЛЕ КОКА, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 
2. СУЗАНА МЕХМЕДИ, вработена во АГЕНЦИЈА 

ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА. 
3. ЗОРАНЧО СТОЈАНОВ, вработен во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 
4. КАТЕРИНА УРДАРЕВСКА, вработена во МИ-

НИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ЧАИР се избираат: 

1. МУАМЕТ ОСМАНИ, вработен во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

2. ЌАНИ ТОЧИ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

3. МАРИЈА СТЕФАНОВА, вработена во СОБРА-
НИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

4. МАРТИНА АНТИЌ, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА. 
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О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ЧАШКА 
 
Се формира општинска изборна комисија ЧАШКА 

со седиште во седиштето на општината  ЧАШКА. 
За Претседател на Општинската изборна комисија  

ЧАШКА се избира: 
БОЈАНКА МИРОВА, вработена во Општина ЧАШКА. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ЧАШКА се избира: 
СЕЛЈАЈДИН БУШИ, вработен во МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 
За Член на Општинската изборна комисија ЧАШ-

КА се избираат: 
1. ЛАЗАР АНДОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

2. МАРЈАН ЈОВАНОВСКИ, вработен во Општина 
ЧАШКА. 

3. САМИ СИНАНИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО. 

4. САИМЕ ДАРДХИШТА, вработен во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ЧАШКА се избираат: 

1. МЕРИТА ЌУЛАФКУ, вработена во СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

2. ЗОРИЦА РИСТОВА, вработена во БИРО ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 

3. СИЛВИЈА ЈАНЕВСКА, вработена во РСС. 
4. ЈАДРАНКА СТЕФКОВА, вработена во Општина 

ВЕЛЕС. 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО 
 
Се формира општинска изборна комисија ЧЕШИ-

НОВО - ОБЛЕШЕВО со седиште во седиштето на оп-
штината ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО: 

За Претседател на Општинската изборна комисија  
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО се избира: 

ДЕЈАНЧО САНДЕВ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО се избира: 

СТАНКА АНГЕЛОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

За Член на Општинската изборна комисија ЧЕШИ-
НОВО - ОБЛЕШЕВО се избираат: 

1. БЛАГОЈА МИТЕВ, вработен во Општина ЧЕ-
ШИНОВО и ОБЛЕШЕВО. 

2. МАРИЈА ЗЛАТАНОВА, вработена во СОБРА-
НИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

3. ЛИЛА МИЛЕНКОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО. 

4. ЗОРАН ЗАШЕВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија  
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО  се избираат: 

1. СИЛВАНА ВЕЛИЧКОВА - МИШЕВА, вработе-
на во ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РМ. 

2. ЈОРДАН МИТЕВСКИ, вработен во Општина КО-
ЧАНИ. 

3. ВЛАДИМИР МИХАИЛОВ, вработен во Општи-
на КОЧАНИ. 

4. ОГЊАНЧО СТОЈМЕНОВ, вработен во Општина 
КИСЕЛА ВОДА. 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ЧУЧЕР - САНДЕВО 
 
Се формира општинска изборна комисија ЧУЧЕР - 

САНДЕВО со седиште во седиштето на општината  
ЧУЧЕР - САНДЕВО. 

За Претседател на Општинската изборна комисија  
ЧУЧЕР-САНДЕВО се избира: 

ВЛАТКО КМЕТОВСКИ, вработен во ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија ЧУЧЕР - САНДЕВО се избира: 

РУМЕНА СОКОЛИЌ, вработена во Општина ЧУ-
ЧЕР САНДЕВО. 

За Член на Општинската изборна комисија  ЧУЧЕР 
- САНДЕВО  се избираат: 

1. МАРИЈА СЛАВКОВСКА, вработена во Општина 
ЧУЧЕР САНДЕВО. 

2. УБАВКА ШКАКАРОВА, вработена во Општина 
ЧУЧЕР САНДЕВО. 

3. ЛЕПА УСОВИЌ, вработена во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

4. АМЕТ КОВАЧИ, вработен во Општина ЧУЧЕР 
САНДЕВО. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ЧУЧЕР - САНДЕВО се избираат: 

1. ИДРИЗ КОВАЧИ, вработен во ГРАД СКОПЈЕ. 
2.ИГОР АГОВСКИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-
ПАНСТВО. 

3. МАЈА КМЕТОВСКА - УРДАРЕВСКА, вработена 
во Општина ЧУЧЕР САНДЕВО. 

4. ХРИСТИНА КАЈЕВИЌ, вработена во ГРАД 
СКОПЈЕ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ШТИП 

 
Се формира општинска изборна комисија ШТИП со 

седиште во седиштето на општината ШТИП: 
За Претседател на Општинската изборна комисија 

ШТИП се избира: 
ЛИДИЈА САВИЌ, вработена во МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО. 
За Заменик Претседател на Општинската изборна 

комисија ШТИП се избира: 
МАРЕ КАРАНАКОВА, вработена во Општина 

ШТИП. 
За Член на Општинската изборна комисија ШТИП 

се избираат: 
1. СНЕЖАНА МИХАЈЛОВА, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 
2. АНДОНЧО КОСТАДИНОВСКИ, вработен во 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 
3. ЗОРАН ПАВЛОВСКИ, вработен во Општина 

ШТИП. 
4. КАТЕРИНА КАРАКОЛЕВА, вработена во МИ-

НИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА. 
За Заменик Член на Општинската изборна комисија 

ШТИП се избираат: 
1. НИКОЛЧО ЛАЗАРОВ, вработена во МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА. 

2. ПАНЧЕ АРСОВ, вработен во АГЕНЦИЈА ЗА 
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО-
ТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ. 
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3. СЛАДИКА ЏОНОВА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. 

4. СУЗАНА НИКОЛОВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ШУТО ОРИЗАРИ 

 
Се формира општинска изборна комисија ШУТО 

ОРИЗАРИ со седиште во седиштето на општината  
ШУТО ОРИЗАРИ. 

За Претседател на Општинската изборна комисија  
ШУТО ОРИЗАРИ се избира: 

ЕЛВИС ИСМАИЛ, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР. 

За Заменик Претседател на Општинската изборна 
комисија  ШУТО ОРИЗАРИ  се избира: 

СЛАВКО ЛАЗОВСКИ, вработен во МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ФИНАНСИИ. 

За Член на Општинската изборна комисија  ШУТО 
ОРИЗАРИ  се избираат: 

1. ЈАШЕ СЕФЕР, вработен во ГЕНЕРАЛЕН СЕК-
РЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 

2. БАХРИЈЕ РЕЏЕП, вработена во СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДО-
ГОВОР. 

3. СУЗАНА МАНЕВСКА, вработена во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО. 

4. МЕТУШ ЧАЈЛЈАНИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

За Заменик Член на Општинската изборна комисија 
ШУТО ОРИЗАРИ се избираат: 

1. ПАЈАЗИТ ПАЈАЗИТИ, вработен во ЈАВНО ОБ-
ВИНИТЕЛСТВО НА РМ. 

2. ЕЛВИРА ИСМАИЛ, вработена во Општина ЧАИР. 
3. НЕВЗАТ ЗЕКИР, вработен во БСВ. 
4. ЕРЏАН СЕЛИМИ, вработен во ГЕНЕРАЛЕН 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ. 
Мандатот на претседателот, неговиот заменик, чле-

новите и нивните заменици на Општинската изборна 
комисија изнесува 5 (пет) години. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“ и на интернет страницата на Државна из-
борна комисија. 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука преста-
нуваат да важат одлуките за формирање на општинските 
изборни комисии, објавени во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 55/2006, 10/2009 и 12/2009. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за претседател, заменик претседател, членови или нив-
ни заменици на општинските изборни комисии имаат 
право да поднесат Изјава за неприфаќање на именува-
њето.  

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државна-
та изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од де-
нот на објавувањето на оваа одлука во Службен весник 
на Република Македонија.   

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозво-
лено. 

Решението на Државната изборна комисија е конечно.  
 
 Бр.10-810/1                    Државна  изборна  комисија 

27 април 2011 година                   Претседател, 
    Скопје                              Борис Кондарко, с.р. 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

1617. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 
46 став 5 од Законот за спречување на перење на пари 
и други приноси од казниво дело и финансирање на те-
роризам („Службен весник на Република Македонија" 
бр.4/2008, 57/2010 и 35/2011), Советот на Народната 
банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА ПРОГРА-
МАТА НА БАНКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ  
ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗМОТ 
 
I. Во Одлуката за начинот и постапката за воспоста-

вување и примена на програмата на банка за спречува-
ње перење пари и финансирање на тероризмот („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 103/2010), се 
вршат следниве изменувања и дополнувања: 

1. Во главата IV точка 16 став 1, алинејата 4 се ме-
нува и гласи: 

„ - клиенти коишто доаѓаат од држави коишто не ги 
применуваат или недоволно ги применуваат мерките за 
спречување перење пари и финансирање на терориз-
мот, најмалку во обемот што е предвиден во Законот 
(во понатамошниот текст: ризични земји),“ 

2. Во главата IV точка 23 став 1, зборовите: „земји 
коишто се наоѓаат на листата на држави објавени од 
страна на Министерството за финансии“ се заменуваат 
со зборовите: „ризични земји“. 

Во ставот 2, по зборот: „трансакција“ се додаваат 
зборовите: „од ставот 1 од оваа точка“. 

3. Во главата VIII точка 31, зборот: „три“ се замену-
ва со зборот: „две“. 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
О.бр. 02-15/IV-1/2011                        Гувернер 
21 април 2011 година                    и претседавач 

    Скопје                       на Советот на Народна банка  
                                         на Република Македонија, 
                                            м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
1618. 

Врз основа на член 47 став 1 алинеја 6, а согласно 
со член 25 став 1 алинеја 4 од Законот за Народната 
банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.158/2010), Советот на На-
родната банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  СНАБДУВАЊЕ НА БАНКИТЕ СО КНИЖНИ 
И КОВАНИ ПАРИ 

 
1. Народната банка на Република Македонија (во 

понатамошниот текст: Народната банка)  е одговорна 
за снабдување на банките со книжни и ковани пари (во 
понатамошниот текст: готовина) коишто се законско 
средство за плаќање во Република Македонија. 

2. Снабдувањето на банките со готовина се извршу-
ва преку подигање и враќање готовина во Народната 
банка од страна на банките. Банките коишто подигаат 
готовина од Народната банка уплатуваат средства од 
својата сметка преку Македонскиот интербанкарски 
платен систем (во понатамошниот текст: МИПС) на 
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посебна сметка кај Народната банка во оној износ што 
сакаат да го подигнат. Банките коишто враќаат готови-
на, за износот на вратената готовина примаат уплата 
преку МИПС на своите сметки од Народната банка. 

3. Гувернерот на Народната банка донесува Упат-
ство за утврдување на начинот и постапката на снабду-
вање на банките со книжни и ковани пари.  

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 
 
О.бр. 02-15/IV-2/2011                      Гувернер 
21 април 2011 година                   и претседавач 

    Скопје                       на Советот на Народна банка  
                                         на Република Македонија, 
                                            м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
1619. 

Врз основа член 47 став 1 точка 6 од Законот за На-
родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и член 23 
став 2 од Законот за девизното работење („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.34/01, 49/01, 
103/01, 51/03, 81/08 и 24/11), Советот на Народната 
банка на Република Македонија, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
РЕЗИДЕНТИТЕ КОИ НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, 
МОЖАТ  ДА  ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ  

ВО СТРАНСТВО 
 
I. Во Одлуката за начинот и условите под кои рези-

дентите кои не се овластени банки, можат да отвораат 
и да имаат сметки во странство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.91/07, 163/08 и 157/09) се 
вршат следниве изменувања и дополнувања: 

1. Во глава II, точка 2, по алинејата 3, се додава но-
ва алинеја 4, којашто гласи: 

„- физички лица со постојано место на живеење во 
Република Македонија, коишто во странство стекнале 
право на: лична пензија, пензија од починат брачен 
другар, социјална помош, детски додаток, школарина 
на дете поради починат родител и премија/штета од 
осигурување живот. Стекнатото право се докажува со 
соодветна документација издадена од надлежниот ор-
ган во странство, а за исплата на премија/штета од оси-
гурување живот и доказ дека договорот за осигурување 
живот не е склучен во спротивност со прописите во Ре-
публика Македонија (доказ дека физичкото лице во мо-
ментот на склучувањето на договорот имал статус на 
нерезидент).  

Сметката кај странската банка може да се користи са-
мо за прилив врз основа на наведените стекнати права.“ 

2. Во глава II, точка 3, став 2, по алинејата 7, се до-
дава нова алинеја 8, којашто гласи: 

„- за наплата на побарувањата врз основа на диви-
денда или продажба на стекнати хартии од вредност во 
странство, во случај кога регулативата на земјата во ко-
ја се стекнати хартиите од вредност го обврзува рези-
дентот да отвори сметка кај странска банка.“ 

3. Во главата II, точка 5, став 1, по потточката е), се 
додава нова потточка ж), којашто гласи: 

„ж) за наплата на побарувањата врз основа на диви-
денда или продажба на стекнати хартии од вредност во 
странство, во случај кога регулативата на земјата во ко-
ја се стекнати хартиите од вредност го обврзува рези-
дентот да отвори сметка кај странска банка и тие да се 
стекнати на начин којшто не е во спротивност со про-
писите во Република Македонија, до висината на прес-
метаната дивиденда или до висината на износот од из-
вештајот за склучената трансакција од брокерска куќа.“ 

4. Во главата III, точка 8, став 1, по потточката е), 
се додава нова потточка ж), којашто гласи: 

„ж) за издавање одобрение за отворање сметка кај 
странска банка заради наплата на побарување врз осно-
ва на исплата на дивиденда и продажба на стекнати 
хартии од вредност во странство: 

- доказ дека друштвото е запишано во трговскиот 
регистар и регистарот на други правни лица. Изводот 
од трговскиот регистар треба да биде издаден од над-
лежен орган и да не е постар од 1 (една) година. Докол-
ку се работи за резидент  - физичко лице, се доставува 
документ за идентификација; 

- доказ за начинот на стекнување на хартиите од 
вредност во странство;  

- доказ за висината на пресметаната дивиденда или 
извештај за склучената трансакција од брокерска куќа.“  

5. Во главата III, точка 8, по ставот 1 се додава нов 
став 2 којшто гласи: 

„За одлучување во врска со барањето за издавање 
одобрение на резидент да отвори и да има сметка кај 
странска банка, Народната банка може да побара до-
полнително прецизирање на доставената документаци-
ја или доставување дополнителна документација.“ 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
 О.бр. 02-15/IV-3/2011                       Гувернер 
21 април 2011 година                    и претседавач 

    Скопје                       на Советот на Народна банка  
                                         на Република Македонија, 
                                            м-р Петар Гошев, с.р. 

_____________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1620. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), член 28 
од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 43,013 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 44,294 
   
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 44,068 
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в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 43,448 
   
г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 35,302 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини                                        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                  до 77,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                  до 78,50 
 
б) Дизел гориво                                                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                             до 68,50 
 
в) Масло за горење                                          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                  до 59,50 
 
г) Мазут                                                            ден/кг 
- М-1 НС                                                         до 43,178 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                  до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                  до 0,080 

б) Дизел гориво                                                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                             до 0,030 
 
в) Масло за горење                                          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                  до 0,040 
 
г) Мазут                                                             ден/кг 
- М-1 НС                                                           до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                  до 0,390 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                  до 0,390 
 
б) Дизел гориво                                                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                             до 0,100 
 
в) Масло за горење                                          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 0,100 
   
г) Мазут                                                            ден/кг 
- М-1 НС                                                          до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 18,071 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 18,062 
 
б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 10,153 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 3,136 
 
г) Мазут                                                            ден/кг 
- М-1 НС                                                          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се применува од 00,01 часот на 27.4.2011 година и 
истата ќе се објави во „Службен весник на Република Ма-
кедонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија. 

 
  Бр. 02-591/1    

26 април 2011 година                          Претседател, 
     Скопје                                  Димитар Петров, с.р. 
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Л И С Т А  
НА СУДСКИ ВЕШТАЦИ ЗА ОСНОВЕН СУД НЕГОТИНО 

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО 
1621. 
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Претседател на судот, 
Ацо Анѓелковски, с.р. 
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СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1622. 
Врз основа на член 75 од Изборниот законик (Пре-

чистен текст), објавен во „Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 54/2011, Советот за радиодифузија, 
на второто продолжение од 9-та седница, одржано на 
21 април 2011 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОДНЕСУВАЊЕТО НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 
ВО ПЕРИОДОТ ПРЕД ЗАПОЧНУВАЊЕ НА  

ИЗБОРНАТА КАМПАЊА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишуваат содржините кои 

се сметаат за изборно медиумско претставување и кои 
не се дозволени во периодот пред започнување на из-
борната кампања, како и начинот на однесување на ра-
диодифузерите од денот на распишување на изборите 
до денот определен за започнување на изборната кам-
пања.  

 
Поимник 

 
Член 2 

Одредени поими во овој Правилник го имаат след-
ново значење: 

1. Изборно медиумско претставување е промови-
рање (непосредно или посредно) на ставови, програми, 
платформи, достигнувања, активности и др. на поли-
тички партии, коалиции, групи избирачи и нивни прет-
ставници. 

2. Дневно-информативни емисии се сите изданија 
на радио и на телевизиските вести и дневници; 

3. Посебни информативни програми се информа-
тивно - политички програми жанровски реализирани 
како интервјуа, дебати или ТВ/радио соочувања, акту-
елно - информативни програми, актуелно - информа-
тивни програми со документаристички пристап и те-
матски специјализирани информативни програми. 

 
Член 3 

Радиодифузерите се самостојни, независни и одго-
ворни при создавањето на програмите и креирањето на 
уредувачката политика. 

 
Член 4 

Радиодифузерите пред почетокот на изборната кам-
пања не смеат да емитуваат изборно медиумско прет-
ставување. 

Од денот на распишување на изборите до започну-
вањето на изборната кампања сите информации повр-
зани со подготовките за избори, односно за изборните 
активности пред започнувањето на изборната кампања 
на политичките партии, коалиции, групи избирачи и 
нивни претставници можат да се емитуваат само во 
дневно-информативните емисии. 

 
Член 5 

Уредници, новинари, водители на програма и пре-
зентери, ангажирани во подготвување програми на ра-
диодифузерите, не смеат да учествуваат во предизборни 
активности на политички партии, коалиции, групи изби-
рачи и нивни претставници за промовирање ставови, 
програми, платформи, достигнувања, активности и др. 

Доколку се определат да учествуваат во вакви 
активности, нивниот ангажман во програмите на ради-
одифузерите треба да мирува од денот на распишување 
на изборите до нивното завршување. 

 
Член 6 

Радиодифузерите се должни да го снимаат излезни-
от сигнал на својата програма од денот на распишува-
ње на изборите до завршувањето на изборната кампа-
ња, а снимките од целокупната програма да ги чуваат 
најмалку 30 дена по завршување на изборите.   

На барање од Советот за радиодифузија, радиоди-
фузерите се должни најдоцна во рок од 48 часа од до-
бивањето на барањето, на Советот да му достават 
снимки од бараната програма, како и други документи, 
податоци и информации наведени во барањето. 

 
Член 7 

На програмските сервиси на радиодифузерите не е 
дозволено емитување огласи и реклами на државните 
органи, органите на општините и на градот Скопје, фи-
нансирани од Буџетот на Република Македонија, од бу-
џетите на општините и на градот Скопје од денот на 
распишување на изборите до нивното завршување.  

 
II. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
Дневно-информативни емисии 

 
Член 8 

При информирањето за подготовките за избори, од-
носно за изборните дејствија што се случуваат пред за-
почнувањето на изборната кампања во дневно-инфор-
мативните емисии, радиодифузерите се должни да 
обезбедат: 

- политички плурализам, односно застапеност на 
информации за политички партии, коалиции и групи 
избирачи; 

- отвореност за различни политички мислења и гле-
дишта; 

- објективно и непристрастно прикажување на 
активностите на политичките партии, коалициите, гру-
пите избирачи и нивните претставници или на други 
субјекти со еднаков третман на нивните гледишта и 
мислења за да се овозможи слободно оформување на 
мислењето на публиката; 

- гарантирање на правото на одговор и исправка. 
 

Член 9 
Радиодифузерите треба да ги почитуваат следниве 

принципи:  
- негување и развој на хуманите и моралните вред-

ности на човекот и заштита на приватноста и достоинс-
твото на личноста;  

- еднаквост на слободите и правата независно од 
полот, расата, националното, етничкото и социјалното 
потекло, политичкото и верското убедување, имотната 
и општествената положба и друг статус на човекот и 
граѓанинот;  

- поттикнување на духот на толеранцијата, заемно-
то почитување и разбирање меѓу индивидуите од раз-
лично етничко и културно потекло и почитување на до-
стоинството и правата на припадниците на маргинали-
зираните заедници; и 

- поттикнување на меѓународното разбирање и со-
работка, чувството на јавноста за правичност и за од-
брана на демократските слободи. 
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Член 10 
При известувањето за дејствијата во врска со избо-

рите, а имајќи ја предвид специфичноста на активно-
стите на политичките субјекти поврзани со него, ради-
одифузерите особено внимание треба да му посветат 
на тоа дека во своите програми не смеат да емитуваат 
содржини што се насочени кон насилно уривање на 
уставниот поредок на Република Македонија или кон 
поттикнување или повикување на воена агресија или 
на разгорување на национална, расна, полова или вер-
ска омраза и нетрпеливост.  

Доколку се појават ситуации од став 1 на овој член, 
радиодифузерите можат да го остварат своето право на 
информирање на јавноста така што ќе се оградат од тие 
содржини, односно за нив ќе обезбедат дополнителен 
фактички, критички контекст со што ќе се намалат не-
гативната конотација или обвинението содржани во 
нив. 

  
Член 11 

Коментарите во врска со подготовките за избори, 
односно за изборните дејствија што се случуваат пред 
започнувањето на изборната кампања, емитувани во 
дневно-информативните емисии треба да бидат одвое-
ни како посебни прилози, и да бидат означени или со 
името и презимето на авторот, или како редакциски ко-
ментар. 

 
Член 12 

Известувањето за редовните активности на држав-
ните органи, органите на општините и на градот Скоп-
је, на државните институции и организации, како и за 
активностите на правни и на други лица на кои со за-
кон им е доверено вршење јавни овластувања, во про-
грамите на радиодифузерите, во периодот од денот на 
распишување на изборите до денот определен за започ-
нување на изборната кампања не смее да биде во функ-
ција на изборно медиумско претставување на ниту 
еден политички субјект. 

 
Член 13 

При објавување резултати од испитувања на јавно-
то мислење радиодифузерите се должни да обезбедат 
доволно информации врз основа на кои јавноста ќе мо-
же да ја процени веродостојноста на испитувањето, и 
тоа:  

- да го наведат името на нарачателот кој го побарал 
и го платил испитувањето;  

- да ја наведат институцијата што го извршила 
истражувањето; 

- да ја наведат применетата методологија; 
- да посочат показатели за големината и за структу-

рата на испитаниот примерок; 
- да го наведат датумот, односно периодот во кој е 

спроведено истражувањето. 
Радиодифузерите не смеат да објавуваат резултати 

од ненаучни и од нерепрезентативни испитувања на 
јавното мислење, како што се гласање на гледачи или 
на слушатели преку телефон (телевоутинг), анкети 
спроведени на Интернет и слично.         

 
Посебни информативни емисии 

 
Член 14 

Радиодифузерите изборите како тема можат да ги 
третираат и во посебните информативни емисии. 

Во посебните информативни емисии кои вклучува-
ат разговори или изјави на соговорници, како и во еми-
сиите реализирани во форма на соочувања (дебати) со 
претставници на политички партии, коалиции и групи 
избирачи, радиодифузерите треба да овозможат рамно-
правна застапеност на политичките субјекти и од вла-
ста и од опозицијата. 

Во посебните информативни емисии не смеат да 
учествуваат потврдени кандидати од страна на надлеж-
ните изборни органи.  

 
III. ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ 
 

Член 15 
Од денот на распишување на изборите до денот 

определен за започнување на изборната кампања ради-
одифузерите не смеат да емитуваат платено политичко 
рекламирање. 

Исклучок од забраната од став 1 на овој член се ог-
ласите и соопштенијата за собирање потписи за поддр-
шка на кандидатурата на независните кандидати. 

  
Член 16 

Огласите и соопштенијата од член 15 став 2 на овој 
Правилник треба да се емитуваат само во означени 
рекламни блокови во рамките на дозволеното време за 
рекламирање на еден реален час емитувана програма 
(вкупно 12 минути), при што нарачателот треба да биде 
јасно означен. 

Овие огласи и соопштенија треба да содржат само 
основни податоци - за кого се собираат потписи, на кои 
места граѓаните можат да го дадат својот потпис и во 
кој временски период од денот. Тие не смеат да содр-
жат дополнителни квалификации за кандидатите, а кај 
телевизиските сервиси не треба да бидат проследени со 
снимки или фотографии од кандидатите. 

 
Член 17 

Кампањите на Државната изборна комисија и на нев-
ладините организации за едукација на гласачите за ос-
тварување на избирачкото право и за фер и демократски 
избори не се сметаат за платено политичко рекламира-
ње. Тие треба да бидат издвоени од другиот дел од про-
грамата и нивниот нарачател да биде јасно означен. 

 
Член 18 

Радиодифузерите се должни во рок од пет дена од 
денот на распишување на изборите да утврдат ценов-
ници за платено политичко рекламирање за време на 
изборна кампања. 

До започнување на изборната кампања, радиодифу-
зерите се должни најмалку двапати да ги објават це-
новниците од ставот 1 на овој член на своите програми. 

Ценовниците не смеат да се менуваат од моментот 
на нивното донесување па сè до завршувањето на из-
борната кампања. 

Радиодифузерите се должни до почетокот на избор-
ната кампања да ги достават ценовниците до Државна-
та изборна комисија, до Државниот завод за ревизија и 
до Советот за радиодифузија. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 19 

Измени и дополнувања на овој Правилник се пра-
ват во писмена форма. 
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Член 20 
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 01-1596/1             Совет за радиодифузија на РМ 

21 април 2011 година                    Претседател, 
     Скопје                          Зоран Стефаноски, с.р. 

___________ 
1623. 

Врз основа на член 75 од Изборниот законик (Пре-
чистен текст), објавен во „Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 54/2011, Советот за радиодифузија, 
на второто продолжение од 9-та седница, одржано на 
21 април 2011 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП ВО МЕДИУМ-
СКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА  

ИЗБОРНА КАМПАЊА 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишуваат облиците на из-

борно медиумско претставување за време на изборна 
кампања, начинот на обезбедување рамноправен при-
стап во претставувањето на учесниците во изборниот 
процес во сите облици на изборно медиумско претста-
вување и начинот на известување за време на изборни-
от молк во програмите на радиодифузерите за време на 
изборните кампањи за избор на:  

- претседател на РМ; 
- пратеници во Собранието на РМ; 
- членови на Советите на општините и Советот на 

градот Скопје и градоначалници на општините и градо-
началник на градот Скопје. 

Правилникот не навлегува во уредувачката полити-
ка, во самостојноста и во независноста на радиодифу-
зерите.  

 
Поимник 

 
Член 2 

Одредени поими во овој Правилник го имаат след-
ново значење: 

1.Организатори на изборна кампања се кандидати, 
политички партии, коалиции или групи избирачи кои 
ја организираат и/или учествуваат во изборната кам-
пања; 

2. Облици на изборно медиумско претставување се: 
дневно-информативните емисии, програмите што им 
овозможуваат директен пристап на организаторите на 
изборната кампања до публиката/гласачите, и посебни-
те информативни емисии; 

3. Дневно-информативни емисии се сите изданија 
на радио и на телевизиските вести и дневници; 

4. Директен пристап до публиката/гласачите се об-
лиците на бесплатно политичко претставување и на 
платено политичко рекламирање, преку кои организа-
торите на изборна кампања слободно ги промовираат 
своите програми, ставови и кандидати; 

5. Бесплатно политичко претставување е директен 
пристап на организаторите на изборната кампања до 
публиката/гласачите, преку кој слободно и без паричен 
надоместок се промовираат изборните програми, ста-
вовите и кандидатите; 

6. Платено политичко рекламирање е директен при-
стап на организаторите на изборна кампања до публи-
ката/гласачите, преку кој за паричен надоместок се 
промовираат изборните програми, ставовите и канди-
датите. Видови платено политичко рекламирање се: ог-
ласи, соопштенија, политички изборни спотови, музич-
ки спотови што функционираат како химни на органи-
заторите на изборната кампања, преноси или снимки 
од митинзи, средби и други настапи на организаторите 
на изборна кампања; 

7. Посебни информативни програми се:  
a) програми наменети за информирање на граѓаните 

за начинот и за техниката на гласањето и за остварува-
њето на избирачкото право; и  

б) информативно-политички програми жанровски 
реализирани како интервјуа, дебати или тв/радио соо-
чувања: 

- актуелно-информативни програми, 
- актуелно-информативни програми со документа-

ристички пристап, 
- тематски специјализирани информативни програми. 
 

Општи принципи 
 

Член 3 
Јавниот радиодифузен сервис, и оние трговски ра-

диодифузни друштва што одлучиле да ги покриваат из-
борите, должни се тоа да го прават на правичен, на из-
балансиран и на непристрасен начин во својата вкупна 
програма. 

 
Член 4 

Без оглед на јазикот на кој го емитуваат својот про-
грамски сервис, радиодифузерите се должни за време 
на изборната кампања на организаторите на кампањата 
да им овозможат подеднакви услови за пристап до сите 
облици на изборно медиумско претставување, во сог-
ласност со овој Правилник. 

 
Член 5 

Покрај облиците на изборно медиумско претставу-
вање наведени во овој Правилник, радиодифузерите 
имаат уредувачка слобода и други свои програми да 
користат во функција на изборите. Во таков случај, мо-
ра да го почитуваат принципот на избалансираност, и 
на сите организатори на изборната кампања да им обез-
бедат рамноправен медиумски пристап.  

Од ова правило се изземаат програмите наменети за 
малолетната публика. 

 
Член 6 

Радиодифузерите ќе овозможат избалансирано по-
кривање на изборите во сите облици на изборно меди-
умско претставување на следниов начин: 

1. За претседателските избори, во согласност со 
принципот на еднаквост за сите кандидати за претседа-
тел и во првиот и во вториот круг од изборите. 

2. За парламентарните избори, во согласност со 
принципот на пропорционалност според бројот на по-
тврдени листи на кандидати за пратеници. 

3. За локалните избори:  
- за избор на градоначалник, во согласност со прин-

ципот на еднаквост за сите кандидати за градоначални-
ци и во првиот и во вториот круг од изборите; 

- за избор на членови на советите на општините и 
на градот Скопје, за радиодифузерите на државно и ре-
гионално ниво во согласност со принципот на пропор-
ционалност според бројот на потврдени листи на кан-
дидати за членови на советите на општините и на гра-
дот Скопје, а за радиодифузерите на локално ниво во 
согласност со принципот на еднаквост. 

Од принципот на пропорционалност, односно една-
квост, се иззема платеното политичко рекламирање. 
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Член 7 
 За време на изборната кампања и во периодот на 

изборниот молк, радиодифузерите не смеат да емиту-
ваат огласи и реклами финансирани од Буџетот на Ре-
публика Македонија, од буџетите на општините и на 
градот Скопје, и на сите други лица на кои со закон им 
е доверено вршење јавни овластувања.  

 
Член 8 

Уредници, новинари, водители на програма и пре-
зентери, ангажирани во подготвување програми на ра-
диодифузерите, не смеат да учествуваат во подготовки 
и во реализирање на изборна кампања.  

Доколку се определат за активност во функција на 
нечија изборна кампања, нивниот ангажман во програ-
мите на радиодифузерите треба да мирува сé до завр-
шувањето на изборната кампања, како и во деновите на 
изборниот молк. 

 
Член 9 

Радиодифузерите во своите програми не смеат да 
емитуваат содржини што се насочени кон насилно ури-
вање на уставниот поредок на Република Македонија 
или кон поттикнување или повикување на воена агре-
сија или на разгорување на национална, расна, полова 
или верска омраза и нетрпеливост.  

Доколку се појават ситуации од став 1 на овој 
член, радиодифузерите можат да го остварат своето 
право на информирање на јавноста така што ќе се 
оградат од тие содржини, односно за нив ќе обезбедат 
дополнителен фактички, критички контекст со што ќе 
се намалат негативната конотација или обвинението 
содржани во нив. 

      
Член 10 

Радиодифузерите се должни да го снимаат излезни-
от сигнал на својата програма за време на изборната 
кампања, за време на изборниот молк и на денот на 
одржување на изборите, а снимките од целокупната 
програма да ги чуваат најмалку 30 дена по завршување 
на изборите.   

На барање на Советот за радиодифузија, радиоди-
фузерите се должни најдоцна во рок од 48 часа од до-
бивањето на барањето, на Советот да му достават 
снимки од бараната програма, како и други документи, 
податоци и информации наведени во барањето. 

 
Времетраење на изборната 

 кампања 
 

Член 11 
Изборната кампања започнува 20 дена пред денот 

определен за одржување на изборите. 
Изборната кампања завршува 24 часа пред денот на 

изборите.  
 

МРТ 
 

Член 12 
Јавниот радиодифузен сервис (МРТ) е должен да 

ја следи изборната кампања, односно да објавува ин-
формации за целината на изборниот процес, за за-
конската регулатива за изборите, за активностите на 
сите учесници во изборната постапка, како и за те-
кот на гласањето и за резултатите од изјаснувањето 
на граѓаните.  

Јавниот радиодифузен сервис е должен без надоме-
сток во соработка со ДИК да ги информира граѓаните 
за начинот и техниката на гласање. 

МРТ има обврска да обезбеди редовно информира-
ње за изборниот процес и за лицата со оштетен слух.  

II. ОБЛИЦИ НА ИЗБОРНО МЕДИУМСКО  
ПРЕТСТАВУВАЊЕ 

 
1. ДНЕВНО-ИНФОРМАТИВНИ ЕМИСИИ 

 
Член 13 

Воден од професионалните новинарски принципи 
и стандарди при известувањето од изборната кампа-
ња радиодифузерот е должен во дневно-информа-
тивните емисии да обезбеди избалансирано покрива-
ње на активностите на организаторите на изборна 
кампања, согласно со принципите на пропорционал-
ност, односно еднаквост утврдени во член 6 од овој 
Правилник. 

При утврдувањето на избалансираноста на покрива-
њето на изборите ќе се има предвид интензитетот на 
активностите во рамките на кампањите на организато-
рите на изборна кампања. 

 
Член 14 

Коментарите во врска со изборната кампања емиту-
вани во дневно-информативните емисии треба да бидат 
одвоени како посебни прилози, и да бидат означени 
или со името и презимето на авторот, или како редак-
циски коментар. 

 
Член 15 

Известувањето за редовните активности на држав-
ните органи, органите на општините и на градот 
Скопје, на државните институции и организации, како 
и за активностите на правни и на други лица на кои со 
закон им е доверено вршење јавни овластувања, во 
програмите на радиодифузерите, во периодот на из-
борната кампања не смее да биде во функција на из-
борно медиумско претставување на ниту еден поли-
тички субјект. 

 
2. ДИРЕКТЕН ПРИСТАП ДО ПУБЛИКАТА/ГЛАСА-

ЧИТЕ 
 

Член 16 
Во директниот медиумски пристап до публика-

та/гласачите не е дозволено учество на малолетници. 
 

Член 17 
Радиодифузерите мора да одбијат емитување дире-

ктен медиумски пристап до публиката/гласачите, до-
колку е насочен кон насилно уривање на уставниот по-
редок или кон поттикнување или повикување на воена 
агресија, или кон разгорување национална, расна, по-
лова или верска омраза и нетрпеливост, или доколку во 
директниот пристап до публиката/гласачите учествува-
ат малолетници. 

 
2.1. Бесплатно политичко претставување 

 
Член 18 

Јавниот радиодифузен сервис е должен да емитува 
бесплатно политичко претставување така што ќе обез-
беди избалансирано време за организаторите на избор-
ната кампања, согласно со принципите на пропорцио-
налност, односно еднаквост утврдени во член 6 од овој 
Правилник.  

Трговските радиодифузни друштва кои ќе одлучат 
да емитуваат бесплатно политичко претставување, 
должни се на организаторите на изборната кампања да 
им обезбедат избалансирано време за бесплатно по-
литичко претставување, согласно со принципите на 
пропорционалност, односно еднаквост утврдени во 
член 6 од овој Правилник. 
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Член 19 
Бесплатното политичко претставување мора да би-

де соодветно и видливо означено како „бесплатно по-
литичко претставување” во текот на целото времетрае-
ње на емитувањето. 

 
Член 20 

Датумот и редоследот за емитување бесплатно по-
литичко претставување на организаторите на изборна-
та кампања се утврдува со ждрепка.  

 
2.2. Платено политичко рекламирање 

 
Член 21 

Јавниот радиодифузен сервис не смее да емитува 
платено политичко рекламирање. 

 
Член 22 

Трговските радиодифузни друштва можат да еми-
туваат 15 минути платено политичко рекламирање на 
еден реален час со тоа што, од нив најмногу две трети-
ни, односно 10 минути на еден реален час можат да од-
војат за еден учесник во изборната кампања. 

Поимот - реален час - го означува времето што из-
минува од почетокот до крајот на еден час сметано 
според часовникот. 

 
Член 23 

Времето за платено политичко рекламирање не мо-
же да се собира и да се емитува наеднаш, во континуи-
тет, како вкупно дозволено време за платено политич-
ко рекламирање. 

Дозволеното време за рекламирање на еден реален 
час емитувана програма согласно член 93 став 3 од За-
конот за радиодифузната дејност не може да се кори-
сти за платено политичко рекламирање.  

 
Член 24 

Платеното политичко рекламирање треба да биде 
соодветно и видливо означено како „платено политич-
ко рекламирање” во текот на целото времетраење на 
емитувањето, и со најавна и со одјавна шпица треба да 
биде јасно издвоено од другиот дел на програмата и од 
другите рекламни спотови, од телешопинг спотовите и 
од другите облици на рекламирање. 

 
Член 25 

Цените за платено политичко рекламирање што 
ќе ги утврдат трговските радиодифузни друштва мо-
ра да бидат еднакви за сите организатори на изборна 
кампања и не смеат да се менуваат во текот на кам-
пањата. 

Член 26 
Во сите облици платено политичко рекламирање 

нарачателот мора да биде јасно означен.  
 

Член 27 
Платено политичко рекламирање не смее да се еми-

тува во: 
- вести и  други дневно-информативни програми; 
- детски, училишни и образовни програми; 
- директни преноси од верски, спортски, културни, 

забавни и  други настани;  
- посебни информативни програми. 

3. ПОСЕБНИ ИНФОРМАТИВНИ  
ПРОГРАМИ 

 
Член 28 

Воден од професионалните новинарски принципи и 
стандарди при медиумското покривање на изборите, 
радиодифузерот кој ќе реализира посебни информатив-
ни емисии, треба да обезбеди рамноправен медиумски 
третман за сите организатори на изборната кампања, а 
времето за овој вид претставување пред публиката/гла-
сачите треба да го избалансира согласно со принципи-
те на пропорционалност, односно еднаквост утврдени 
во членот 6 од овој Правилник. 

 
Член 29 

Со цел публиката/гласачите објективно да се ин-
формираат за текот на изборната кампања, и заради за-
штита на новинарската професија од какво било поли-
тичко влијание за време на изборното медиумско прет-
ставување, посебните информативни емисии не смеат 
да се користат како облик на платено политичко рекла-
мирање.  

 
III. ОБЈАВУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊА 

НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ 
 

Член 30 
При објавување резултати од испитувања на јавно-

то мислење, радиодифузерите се должни да обезбедат 
доволно информации врз основа на кои јавноста ќе мо-
же да ја процени веродостојноста на испитувањето: 

- да го наведат името на нарачателот кој го побарал 
и го платил испитувањето; 

- да ја наведат институцијата што го извршила 
истражувањето; 

- да ја наведат применетата методологија; 
- да посочат показатели за големината и за структу-

рата на испитаниот примерок;  
- да го наведат датумот, односно периодот во кој е 

спроведено истражувањето. 
 

Член 31 
Резултати од испитување на јавното мислење се об-

јавуваат најдоцна 5 дена пред денот определен за одр-
жување на изборите.  

Резултати од испитувања на јавното мислење спро-
ведени на самиот ден на изборите не смеат да се обја-
вуваат пред 19:00 часот, односно пред затворањето на 
избирачките места. 

 
Член 32 

Радиодифузерите не смеат да објавуваат резултати 
од ненаучни и од нерепрезентативни испитувања на 
јавното мислење, како што се гласање на гледачи или 
на слушатели преку телефон (телевоутинг), анкети 
спроведени на Интернет и слично.  

 
IV. ИЗБОРЕН МОЛК 

   
Член 33 

За време на изборниот молк, кој започнува 24 часа 
пред денот на изборите, а завршува во 19:00 часот на 
денот на изборите, односно со затворањето на избирач-
ките места, престануваат сите облици на изборно меди-
умско претставување на организаторите на изборна 
кампања. 
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Член 34 
Радиодифузерите и за време на изборниот молк 

продолжуваат да известуваат за изборите. 
 При известувањето во деновите на изборниот 

молк, ќе се смета дека радиодифузерите го прекршиле 
изборниот молк доколку емитуваат: информации и ау-
дио и аудио-визуелни материјали во функција на нечи-
ја изборна кампања, или рекламни пораки преку кои се 
претставуваат партиски програми и партиски симболи, 
при што: 

а) Под „информации и аудио и аудио-визуелни ма-
теријали во функција на нечија изборна кампања” се 
подразбираат: 

- Какви било информации и аудио и аудио-визуел-
ни материјали во врска со кој било кандидат во избор-
ниот процес, односно со кој било организатор на из-
борна кампања и на нивните изборни штабови; 

- Информации и аудио и аудио-визуелни материја-
ли во врска со политичари, со претставници на органи-
те на власта, со државните институции и организации, 
и со правни и други лица на кои законски им е довере-
но вршење јавни овластувања, како и во врска со други 
субјекти чиј медиумски настап е во функција на избор-
ната кампања и може да влијае врз одлуката на избира-
чите;  

- Какви било облици на медиумско известување кои 
се, отворено или прикриено, во функција на изборната 
кампања, и можат да влијаат врз одлуката на граѓаните; 

- Партиски ознаки, симболи или друг пропаганден 
материјал, насочени за или против кој било организа-
тор на изборна кампања, односно претставник на орга-
ните на власта, на државните институции и организа-
ции и на правните и на другите лица на кои законски 
им е доверено вршење јавни овластувања; 

- Изјави и соопштенија дадени од или во функција 
на: кандидат во изборниот процес, организатор на из-
борна кампања или политичка партија; 

- Посебни информативни програми во кои учеству-
ваат кандидати во изборниот процес, односно органи-
затори на изборна кампања (политички партии, коали-
ции или групи избирачи со потврдени листи на канди-
дати), претставници на органите на власта, на државни-
те институции и организации и на правните и на други-
те лица на кои со закон им е доверено вршење јавни 
овластувања и други субјекти, поврзано со изборната 
кампања или во функција на изборна кампања; 

- Снимени програми или програми во живо, непо-
врзани со изборите, а во кои учествуваат или се појаву-
ваат кандидати во изборниот процес, односно органи-
затори на изборна кампања и/или претставници на ор-
ганите на власта, на државните институции и организа-
ции и на правните и на другите лица на кои со закон им 
е доверено вршење јавни овластувања; 

- Музички нумери, спотови или друг вид медиум-
ски настапи на уметници кои во исто време се и канди-
дати во изборниот процес. 

б) Под „рекламни пораки преку кои се претставува-
ат партиски програми и партиски симболи” се подраз-
бираат: 

 - Сите облици директен пристап на организаторите 
на изборна  кампања до публиката/гласачите без оглед 
дали е без надомест т.е. бесплатно политичко претста-
вување и/или со надомест т.е. платено политичко рек-
ламирање во кое спаѓаат: огласи, соопштенија, поли-
тички изборни спотови, музички спотови што функци-
онираат како химни на организаторите на изборна кам-
пања, преноси или снимки од митинзи, средби и други 
настапи на организаторите на изборна кампања. 

Член 35 
Радиодифузерите можат да известуваат и за непра-

вилности при гласањето како и за евентуални ин-
циденти направени во или надвор од одредено гласач-
ко место, при што: 

- Објавуваат само проверени информации од офи-
цијални извори;  

- Оние елементи на информациите од официјалните 
извори кои претставуваат прекршување на молкот (на 
пример: откривање идентитет на политички субјекти 
и/или на поединци вклучени во изборен инцидент) не 
смеат да се објавуваат до затворањето на избирачките 
места, односно до 19:00 часот; 

- Кандидатите во изборниот процес, односно органи-
заторите на изборна кампања, нивните набљудувачи и 
нивните штабови - не се сметаат за официјални извори;  

- Радиодифузерите треба да внимаваат на можните 
злоупотреби, односно да не бидат самите искористени 
за вршење кампања на денот на изборите, преку изве-
стување за конструирани и за неосновани меѓусебни 
обвинувања од страна на кандидати во изборниот про-
цес, од организатори на изборна кампања, од политич-
ки партии, од изборни штабови и од други субјекти;  

- Доколку за одреден настан постојат изјави и сооп-
штенија добиени од кандидати во изборниот процес, од 
организатори на изборната кампања, од набљудувачи, 
од изборни штабови или од претставници на политич-
ки партии, тие изјави треба да се емитуваат по затвора-
њето на избирачките места, односно по 19:00 часот. 

 
Член 36 

На денот на гласањето, пред 19 часот, односно пред 
затворањето на избирачките места, радиодифузерите 
не смеат да емитуваат:  

- Изјави на кандидати во изборниот процес, однос-
но на организатори на изборната кампања, на лидери 
на политички партии, на носители на функции во орга-
ни на власта и на политичари;  

- Изјави на граѓани и на други субјекти во функција 
на изборна кампања. 

 
Член 37 

Одредбите за почитувањето на изборниот молк се 
однесуваат и на објавувањето содржини на телетек-
стот, на РДС-от или на веб-страниците на радио и на 
телевизиските програмски сервиси.  

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 38 

Измени и дополнувања на овој Правилник се пра-
ват во писмена форма. 

 
Член 39 

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

Со неговото влегување во сила престанува да важи 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања („Службен 
весник на Република Македонија” бр.7/09). 

 
Бр. 01-1597/1             Совет за радиодифузија на РМ 

21 април 2011 година                    Претседател, 
     Скопје                          Зоран Стефаноски, с.р. 
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
1624. 

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
5/2002), член 26, 29 и 89 од Законот за концесии и дру-
ги видови на јавно-приватно партнерство („Сл.весник 
на РМ“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010) и член 
14, точка 40 од Статутот на Општината Крива Паланка 
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 
8/10), Советот на Општина Крива Паланка на 28-та 
седница, одржана на ден 15.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО-
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

 
Член 1 

Се започнува постапка за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство (во натамошниот текст: 
ЈПП) за изградба на административно-деловен објект 
„Мала зграда“ Су+Пр+2, со површина од 1.012 м2 на 
градежна парцела која претставува КП 805 КО Крива 
Паланка – Лев брег. 

 
Член 2 

Цели кои треба да се остварат со ЈПП се: 
(1) изградба на општински административен простор 

преку создавање на партнерство со приватен партнер; 
(2) подобрување на условите за работа на органите 

на општината и општинската администрација; 
(3) обезбедување на поквалитетни услуги на граѓа-

ните и правните лица на подрачјето на општина Крива 
Паланка. 

 
Член 3 

ЈПП ќе се реализира со здружување на средства, 
при што Општина Крива Паланка ќе стекне право на 
сопственост на 46,5% (93/200) идеален дел со површи-
на од 470,8 м2, кои претставуваат први и втори кат од 
административно-деловниот објект, додека приватниот 
партнер ќе стекне право на сопственост на 53,5% 
(107/200) идеален дел со површина од 541,6 м2, кои 
претставуваат сутерен и приземје од административно-
деловниот објект. 

 
Член 4 

Проценетата вредност на ЈПП изнесува 33.312.011,00 
денари (541.658,7 евра). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Договорот за ЈПП ќе се додели преку јавен повик 

кој ќе се организира и спроведе како отворен повик, 
согласно одредбите на Законот за концесии и други ви-
дови на јавно-приватно партнерство. 

 
Член 6 

Се овластува градоначалникот на Општина Крива 
Паланка да ја спроведе постапката за доделување на 
договор за ЈПП, преку формирање на Комисија за 
спроведување на постапката за доделување на договор 
за ЈПП. 

 
Член 7 

Се задолжува Комисијата за спроведување на по-
стапката за доделување на договор за ЈПП, во рок од 15 
дена од денот на нејзиното формирање да изготви тен-
дерска документација, а во рок од 15 дена од денот на 
одобрувањето на тендерската документација од страна 
на градоначалникот, да го објави јавниот повик за до-
ставување на понуди за доделување на договор за ЈПП. 

Јавниот повик да се објави во „Службен гласник на 
Општина Крива Паланка“, „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ и во едно домашно јавно гласило 
(дневен весник). 

 
Член 8 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 1.500,00 денари. 

 
Член 9 

Оваа одлука да се објави во „Службен гласник на 
Општина Крива Паланка“, „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ и во едно домашно јавно гласило 
(дневен весник). 

 
Член 10 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Крива Паланка“. 

 
     Бр. 07-1001/27       Совет на Општина Крива Паланка 
15 април 2011 година                 Претседател, 
      Крива Паланка               Милка Митовска, с.р. 
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