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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
899. 

Врз основа на член 24 став (5) од Законот за живот-
ната средина („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 
48/2010, 124/2010 и 51/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28.2.2012 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕЈНО-
СТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО СЕ ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ, А ЗА ЧИЕ 
ОДОБРУВАЊЕ Е НАДЛЕЖЕН ГРАДОНАЧАЛНИ-
КОТ НА ОПШТИНАТА, ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 
НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 

НА ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ  
Член 1 

Во Уредбата за дејностите и активностите за кои за-
должително се изработува елаборат, а за чие одобрува-
ње е надлежен градоначалникот на општината, градо-
началникот на градот Скопје и градоначалникот на оп-
штините во градот Скопје („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 80/2009), Прилозите 1 и 2 се за-
менуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на 
оваа уредба.  

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

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

 
          Бр.41-738/1                   Заменик на претседателoт 
28 февруари 2012 година       на Владата на Република   
            Скопје        Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

Прилог 1 
 
I - ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-

ПАНСТВО 
1. Одгледување на животи како што се ноеви и 

емуа, зајаци и други крзнени животни; 
2. Производство на кожа, кожа од влекачи или пти-

ци на сточарска фарма;  
3. Локални водоснабдителни и канализациони си-

стеми со пречистителни станици; 
4. Полиња за компостирање; 
5. Инсталации за интензивно живинарство или сви-

њарство со капацитет: 
- до 5.000 места за живина; 
- од 10 до 100 места за гоење свињи (над 30 kg); или  
- 10 до 50 места за маторици. 
6. Собирање, обработка и снабдување со вода од 

локално значење; 
7. Собирање на вода заради поење на добиток до 

10m3/ден; 
8. Конструкција  и реконструкција на фиксни стак-

леници (со исклучок на посеви под фолии – пластени-
ци); 

9. Конструкција и реконструкција на постоечки 
стаклени бавчи; 

10. Конструкција и реконструкција на објекти наме-
нети за пост-бербени активности (калибрирање, паку-
вање итн.) на постоечки пластеници и стакленици; 

11. Производство на печурки; 
12. Изградба и модернизација на собирни центри за 

зеленчук, овошје, печурки и лековити растенија.     
II - ИНДУСТРИЈА НА МИНЕРАЛИ 
Вадење на декоративен камен и камен за гра-

дежништво, варовник, суров гипс, креда,  шкрилци 
и чакал 

1. Сечење, обликување доработка на камен за спо-
меници и градежништво, како што се мермер, гранит, 
пескари итн.; 

2. Кршење и дробење на декоративен камен за гра-
дежништво;  

3. Кршење и дробење на чакал. 
 
III - ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 
Преработка и конзервирање на месо и произво-

ди од месо 
1. Преработка на животински изнутрици; 
2. Производство на чепкана волна (добиена со от-

странување на кожата); 
3. Производство на пердуви; 
4. Производство на сушено, солено и чадено месо; 
5. Производство на месни производи. 
- Колбаси, салами, крвавици и преработка од дроб, 

сафалади, плескавици, ќебапчиња, конзервирано месо, 
шунка итн. 

 
Производство на сокови од овошје и зеленчук 
1. Производство на сокови од овошје и зеленчук; 
2. Производство на концентрати од свежо овошје и 

зеленчук. 
Друга преработка и конзервирање на овошје и 

зеленчук 
1. Производство на производи (храна) составени од 

овошје и зеленчук, освен полуготова замрзната и кон-
зервирана храна; 

Преработка на млеко и производство на млечни 
производи 

1. Производство на свежо, пастеризирано, стерили-
зирано, хомогенизирано и/или третирано на многу ви-
сока температура со висок капацитет на влезното мле-
ко се движи од 5 до 20 t/d (просечна вредност на го-
дишна основа); 

2. Производство на пијалаци базирани на млеко; 
3. Производство на млечни кремови (павлака) од 

свежо млеко, засладено или незасладено; 
4. Производство на млеко и млечен крем (павлака ) 

во цврста состојба; 
5. Производство на путер; 
6. Производство на јогурт;  
7. Производство на сирење и урда; 
8. Производство на сурутка; 
9. Производство на казеин или млечен шеќер (ла-

ктоза); 
10. Производство на сладолед и други замрзнати 

производи за јадења; 
11. Изградба модернизација на собирни центри за 

млеко;   
Производство на мелнички производи и скроб 

како производи од скроб 
1. Производство на скроб од ориз, компири пченка 

итн.; 
2. Производство на талиока (зрнесто скробно браш-

но) и замена за талиока подготвена од скроб. 
Производство на пекарски тестенини 
1. Производство на леб и печива: 
- леб и печива, 
- слатки, торти, колачи, слатки пити, палачинки, 

вафли, печива итн. 
2. Производство на двопек, бисквити и други суви 

пекарски производи; 
3. Производи на производи за грицкање (крекери, 

переци итн.), било да се слатки или солени; 
4. Производство на тестенини како макарони и њо-

ки, варени или неварени, полнети или неполнети; 
5. Производство на конзервирани или замрзнати те-

стенини; 
6. Производство на конзервирани слатки и печива. 
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Производство на шеќер 
1. Производство на меласа 
Преработка на чај и кафе 
1. Декофеинирање и пржење на кафе: 
- Производство на производи од кафе; 
- Мелено кафе. 
2. Инстант кафе (растворливо кафе); 
3. Екстракти и концентрати од кафе; 
4. Производство на замена на кафе; 
5. Производство на мешавини на чај и кафе; 
6. Производство на екстракти и преработки базира-

ни на чај и кафе; 
Производство на зачини и други додатоци 
1. Производство на зачини, сосови и други додато-

ци: 
- мајонез; 
- јадења  и брашно од сенф; 
- сенф итн. 
2. Производство на оцет; 
3. Преработка на сол со квалитет за користење во 

јадења, т.е. јодирана сол. 
Производство на пијалаци 
1. Производство на безалкохолни пијалаци;   
2. Производство на алкохолни пијалаци;  
3. Производство на вина; 
4. Производство на природна минерална вода и др. 

флаширана вода. 
Производство на други прехранбени производи 
1. Производство на шеќер и кондиторски произво-

ди, готови јадења и оброци, кафе, чај и зачин, како и 
специјалитети и лесно расипливи производи.  

 
IV - ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУНСКИ ПРОИЗ-

ВОДИ 
1. Производство на хомогенизиран или реконститу-

иран тутун; 
2. Оджилување и ридраинг на тутунот. 
 
V -  ТЕКСТИЛНА, КОЖНА, ДРВНА И ИНДУСТ-

РИЈА ЗА ХАРТИЈА 
Производство на текстил 
1. Производство на предиво од хартија; 
2. Производство на широки ткаенини од памучен, 

волнен тип, волнена или свилена ткаенина, вклучувај-
ќи и мешавина, како и од вештачки или синтетички 
предива (полипропилен итн.); 

3. Производство на  други широки ткаенини со ко-
ристење на лен, коноп, јута и други специјални преди-
ва; 

4. Производство на ткаено букле, жанил ткаенини, 
фротир, газа итн.; 

5. Производство на ткаенини од стаклени влакна; 
6. Производство на конец од индиго влакна и ара-

миден конец; 
7. Производство на имитација на крзно со ткаење; 
8. Доработка, сушење, перење, собирање, српење и 

мерцеризирање на текстилни ткаенини и текстилни ар-
тикли, вклучувајќи и облека; 

9. Производство на готови производи од кој било 
текстилен материјал, вклучувајќи и плетени или хекла-
ни ткаенини: 

- ќебиња, вклучувајќи и ќебиња за патување; 
- постелнина, прекривки, тоалетни и кујнски крпи; 
- јоргани, перници, перничиња, перничиња за седе-

ње, вреќи за спиење итн.  
10. Производство на готови производи за опремува-

ње: 
- завеси, ролетни, креветски прекривки, прекривки 

за мебел и машини итн. ; 
- церади, шатори, производи за кампување, едра, 

тенди, церади, прекривки за коли; 
 

- знамиња, барјаци, стегови итн.; 
- крпи за прашина, крпи за садови и слични произ-

води, одела за спасување, падобрани итн. ; 
11. Производство на текстилен дел од електрични 

ќебиња. 
Производство на јажиња, коноп, плетенки и 

мрежи 
1. Производство на плетенки, јажиња, конопи и 

кабли од текстилни влакна или ленти или сличен мате-
ријал, кои се импрегнирани, пресвлечени, прекриени 
или обложени со гума или пластика. 

Производство на неткаен текстил и предмети од 
неткаен текстил, освен облека 

1. Производство на тесни ткаенини, вклучувајќи ги 
и оние без потка, составени со лепило (адхезив)∗; 

2. Производство на импрегнирани ткаенини, пресв-
лечени, прекриени или ламинирани со пластика∗; 

3. Производство на метализирано предиво и обви-
ткано предиво, гумен конец и корд прекриен со тексти-
лен материјал, текстилно предиво или лента, прекрие-
но, импрегнирано, пресвлечено или обложено со гума 
или пластика; 

4. Производство на разни текстилни производи: фи-
тил, огноотпорни наметки; 

5. Пелерини, црева, трансмисиони или конвеерски 
ленти - каиши (зацврстени или со метал или друг мате-
ријал), облека против гром, облека за филтрирање (це-
дење). 

Производство на облека 
1. Производство на облека  при што употребените 

материјали можат да бидат од секаков вид и можат да 
бидат пресвлечени, импрегнирани или гумирани; 

2. Производство на облека од кожа или композитна 
кожа вклучувајќи кожни индустриски предмети како 
што се престилки за заварување; 

3. Производство на горна и долна  облека  за мажи, 
жени и деца. 

Штавење и доработка на кожа и слични произ-
води од кожа 

1. Производство на кожа и крзно и нивни произво-
ди; 

2. Производство на антилопски обработена, перга-
ментно обработена, лакирана или метализирана кожа; 

3. Производство на композитна кожа; 
4. Складирање и/или конзервирање на сурови живо-

тински кожи. 
Производство на куфери, рачни торби и слични 

предмети 
1. Производство на куфери, рачни торби и слично, 

од кожа, кожни остатоци или кој било друг материјал 
како што се пластични фолии, текстилни материјали, 
вулканфибер и картон, каде што е применета иста тех-
нологија како за кожа. 

Производство на обувки 
1. Производство на обувки за сите намени, од сите 

видови на материјали и по сите постапки, вклучувајќи 
и лиење во калапи*; 

2. Производство на делови од кожа за обувки горни 
и долни делови, надворешни и внатрешни ѓонови, пот-
петици итн. 

Преработка на дрво и производи од дрво и плута 
1. Пилење, рамнење и машинска обработка на дрво; 
2. Сечење (на парчиња), лупење и стружење на 

трупци; 
3. Производство на дрвени железнички прагови;  
4. Производство на несоставена дрвена граѓа за па-

тоси; 
                            
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи орган-
ски соединенија 
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5. Производство на дрвена волна, дрвено брашно, 
деланки, ленти; 

6. Импрегнирање или хемиска постапка на дрво со 
користење на заштитни средства или други материја-
ли*;  

7. Производство на тенки фурнир листови за упо-
треба како фурнири за правење шперплочи, плочи и 
панели; 

8. Производство на шперплочи, фурнир панели и 
слични ламинирани дрвени табли и листови*;  

9. Производство на т.н. ориентирани иверки како и 
други видови иверки и плочи – влакнатици; 

10. Производство на средно густи плочи – влакна-
тици или други плочи влакнатици; 

11. Производство на залепени (прицврстени) лами-
натни дрва и ламинатен фурнир∗;  

12. Производство на дрвени паркетни блокови, лен-
ти итн. споени во панели; 

13. Производство на производи од дрво наменети 
првенствено за употреба во градежништвото (греди, 
покривни потпорни греди , врати, прозорци итн.); 

14. Производство на монтажни згради и нивни еле-
менти претежно од дрво (пр. сауна); 

15. Производство на палети, палети во вид на сан-
даци и други товарни табли од дрво; 

16. Преработка на природна плута, произведена од 
агломерирана плута; 

17. Производство на артикли од природна и агломе-
рирана плута, вклучувајќи подни покривки; 

18.  Производство на моливи. 
Производство на мебел 
1. Производство на мебел, канцелариски мебел, ме-

бел за продавници, кујнски мебел и сл. 
Производство на хартија и производи од хартија 
1. Производство на предмети од хартија и картон: 
- Производство на предмети за санитарни и тоалет-

ни потреби за домаќинствата; 
- Производство на канцелариски материјал од хар-

тија (пликови и дописи, хартија за печатење, копирање 
итн.); 

- Производство на sидни тапети; 
- Производство на други предмети од хартија, како: 

етикети, филтер хартија и картон, кутии за јајца итн. 
2. Производство на хартија и картон, со производс-

твен капацитет до 5 t/d.  
VI - ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА 
1. Сечење полиуретанска пена или полиуретански 

еластомер со загреана жица; 
2. Производство на вештачко вискозно влакно и це-

лофан; 
3. Производство на катализатори; 
4. Производство на парфеми; 
5. Производство на сапун; 
6. Производство на јаглен моноксид и “сув мраз“; 
7. Производство на вештачки бисери; 
8. Производство на компримиран кислород и водо-

род; 
9. Производство на предмети од синтетички смоли.  
VII - ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОИЗВОДИ ОД 

ПЛАСТИЧНИ МАСИ 
1. Производство на плочи, листови, цевки и профи-

ли од пластична маси; 
2. Производство на предмети за вградување (гра-

дежна стока) од пластична маси: пластични врати, про-
зори, рамови, капаци, ролетни, лајсни за под, контејне-
ри и резервоари, санитарни предмети итн. ; 

3. Производство на други производи од пластични 
маси: трпезни и кујнски садови и предмети за тоалет 
итн. 
                            
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи орган-
ски соединенија 

VIII - ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛИ 
1. Производство на метални врати и прозори; 
2. Производство на цистерни, резервоари и садови 

од метал; 
3. Производство на радијатори и котли за централ-

но греење; 
4. Производство на парни котли, освен котли за 

централно греење со топла вода; 
5. Производство на сечила и метална опрема за оп-

шта намена; 
6. Производство на останати фабрикувани метални 

производи (канти, кофи, шајки, завртки, навртки, про-
пелери и котви за бродови итн.); 

7. Производство на сандаци и слична амбалажа од 
челик; 

8. Производство на амбалажа за пакување од лесни 
метали; 

9. Производство на жичани производи, синџири и 
пружини; 

10. Производство на компјутерски, електронски и 
оптички производи; 

11. Производство на електроника за широка потро-
шувачка (телевизори, аудио рекордери, видео касети, 
стерео опрема итн.); 

12. Производство на електромотори, генератори и 
трансформатори и уреди за дистрибуција и контрола на 
електрична енергија; 

13. Производство на кабел и електроинсталациски 
материјал; 

14. Производство на кабли од оптички влакна; 
15.Производство на други електронски и електрич-

ни жици и кабли (изолирани жици и кабли изработени 
од челик, бакар и алуминиум); 

16. Производство на електрична опрема за осветлу-
вање; 

17. Производство на уреди за домаќинствата (фри-
жидери, вентилатори, правосмукалки, апарати за готве-
ње, машини за перење итн.); 

18. Производство на неелектрични апарати за дома-
ќинствата; 

19. Производство на друга електрична опрема 
(фиксни полначи за батерии, електрични уреди за отво-
рање/затворање на врати, електрични ѕвона, продолж-
ни кабли итн.). 

Производство на машини за општа намена 
1. Производство на моторни турбини, освен мотори 

за авиони и моторни возила; 
2. Производство на хидраулични погонски уреди 

(хидраулична опрема); 
3. Производство на други пумпи и компресори; 
4. Производство на машини за: земјоделство и шу-

марство, обработка на метал, за специјални (посебни) 
потреби; 

5. Производство на машини за металургија; 
6. Производство на машини за рударство, камено-

ломи и градежништво; 
7. Производство на машини за индустрија за храна, 

пијалаци и тутун; 
8. Производство на машини за индустрија за тек-

стил, облека и кожа; 
9. Производство на машини за индустрија за харти-

ја и картон; 
10. Производство на машини за обработка на пла-

стика и гума; 
11. Производство на други специјализирани маши-

ни неспомнати на друго место (сушари за дрво, за пе-
чатење, за изработка на керамички плочки, за произ-
водство на полуспроводници итн.). 

Останата производствена индустрија 
1. Производство на накит, бижутерија и сродни 

производи; 
2. Производство на музички инструменти; 
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3. Производство на спортска опрема (освен облека 
и обувки); 

4. Производство на играчки; 
5. Производство на медицински и стоматолошки 

инструменти. 
 
IX - УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД И ДЕЈНОСТИ ЗА 

САНАЦИЈА НА ОКОЛИНАТА 
1. Станици за претовар и привремено складирање 

на комунален отпад. 
 
X - ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 
1. Локални патишта и улици; 
2. Реконструкција на локални патишта; 
3. Локални пруги; 
4. Градби наменети за примарна и секундарна 

здравствена заштита; 
5. Градби за социјална заштита. 
 
XI - ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И СЕРВИСНИ 

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

ски населби, апартмански хотели и мотели) со предви-
дени помалку од 100 легла – надвор од урбана средина;  

2. Одморалишта и останати објекти за пократок 
престој (детски и останати летувалишта, станови за го-
сти и бунгалови, селски куќи и колиби без домашна 
послуга, одморалишта за млади и планинарски одмора-
лишта) со предвидени помалку од 100 легла -  надвор 
од урбана средина; 

3. Кампови, автокампови и простори за кампирање 
со предвидени помалку од 50 места (освен ако не се ло-
цирани во заштитени подрачја во природата) - надвор 
од урбана средина.  

XII - УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 
1. Автолакери∗. 
 

Прилог 2 
 
I - ТЕКСТИЛНА, КОЖНА, ДРВЕНА И ИНДУСТ-

РИЈА ЗА ХАРТИЈА 
Производство на теписи и килими (подни пре-

кривки) 
1. Производство на текстилни подни прекривки: 
- Теписи, черги и асури (рогозини), прекривки. 
Производство на јажиња, конопи, плетенки и 

мрежи 
1. Производство на производи од коноп или мрежа, 

рибарски мрежи, одбојници за бродови, перници за 
истовар, јажиња за товарање, јажиња и кабли со метал-
ни прстени итн. 

Производство на неткаен текстил и предмети од 
неткаен текстил, освен облека 

1. Производство на етикети (налепници) беџови; 
2. Производство на корд ткаенина за автогуми од 

вештачко предиво со голема цврстина; 
3. Производство на текстилни производи за опрему-

вање на моторни возила; 
4. Производство на сликарски платна и ткаенини за 

обележување; 
5. Производство на филц; 
6. Производство на тул и други мрежести ткаенини, 

парчиња, ленти и тантели; 
7. Производство на врвки за чевли со текстил. 
Производство на предмети од крзно 
1. Производство на производи изработени од крзно; 
- Крзнена облека и прибор; 
- Составени крзна како што се парченца, плочи, 

ленти итн.; 
                            
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи орган-
ски соединенија 

- Производство на капи од крзно; 
- Производство на обувки од текстил без ѓон. 
Производство на плетена и хеклана облека 
1. Производство на чорапи, вклучувајќи и сокни 

(куси чорапи), трико чорапи и хулахоп чорапи; 
2. Производство на пуловери, џемпери, елеци и 

слични производи. 
Преработка на дрво и производи од дрво и плута 
1. Производство на производи од дрво, плута, слама 

или плетарски материјали, вклучувајќи основни обли-
ци како и составени производи; 

2. Производство на буриња, бочви, каци и други 
бочварски производи од дрво; 

3. Производство на барабани (калеми) за кабли од 
дрво, закачалки за облека, метли и четки; 

4. Производство на артикли од природна и агломе-
рирана плута, вклучувајќи подни прекривки; 

5. Производство на плетеници и производи од пле-
тарски материјали: подметки, простирки итн.; 

6. Производство на кошничарски производи и пле-
тарска стока. 

 
II - ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 
1. Складирање на градежни материјали (песок, ча-

кал, вар, тули и слично) што се врши како стопанска 
дејност. 

 
III - ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И СЕРВИСНИ 

ДЕЈНОСТИ СО ХРАНА 
1. Подготовка и послужување на пијалаци: барови, 

таверна , салони за подготовка на коктели, дискотеки 
каде пијалакот е доминантен, пивници, кафулиња, ба-
рови за подготовка на овошни напитоци;  

2. Ресторани и останати објекти за подготовка и 
послужување на храна (кафетерии, ресторани за брза 
храна и ресторани за храна која се изнесува); 

3. Друг вид на сместување: студентски домови или 
интернати, школски домови или интернати, работнич-
ки хостели и пансиони;  

4. Услуги на доставување на храна  и пијалаци за 
посебни прилики (кетеринг) кои опфаќаат подготовка 
на храна и нејзино доставување; 

5. Индустриски кетеринг (подготовка на храна за 
купувач, базирана на договор за одреден период); 

6. Изградба и реконструкција на објекти на фарма 
за туристички цели (дегустација, исхрана, сместување 
и рекреација) .  

IV - СКЛАДИРАЊЕ 
1. Складирање на стока (силоси за жито, цистерни, 

комори за моментно замрзнување итн.); 
2. Складишта за отпадни материјали.  
V - УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 
1. Автоперални; 
2. Лимарски и механичарски работилници.  

__________ 
900. 

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ  

Член 1 
Со оваа одлука на општина Старо Нагоричане и се 

даваат на трајно користење, без надомест, недвижните 
ствари, запишани во ИЛ бр.21 за КО Степанце, место 
викано ,,Шанци“, сопственост на Република Македони-
ја и тоа: 
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- КП бр.79, земјиште под зграда со површина од 
102 м2, 

- КП бр.79, земјиште под помошна зграда со повр-
шина од 23 м2, 

- КП бр. 79, земјиште-двор со површина од 1294 м2, 
- КП бр. 80, земјиште-ливада со површина од 

5013м2, 
- КП бр. 80, земјиште под помошна зграда со по вр-

шина од 7м2, 
- КП бр. 79, деловни простории со површина од 70 

м2, 
- КП бр. 79, деловни простории со површина од 69 

м2, 
- КП бр. 79, подрум со површина од 34 м2, 
- КП бр. 79, помошни простории со површина од 10 

м2, 
- КП бр. 79, останати простории со површина од 22 

м2, и 
- КП бр. 80, останати простории со површина од 3 

м2. 
 

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

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

 
         Бр.41-199/1                    Заменик на претседателoт 
28 јануари 2012 година          на Владата на Република   
             Скопје       Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

901. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижни 
ствари објекти на КП 2742/1 кои се состои од приземје, 
кат 1 и кат 2 кои претставуваат деловни простории и 
Објектот 2  на КП 2742/3 и КП 2472/2 кои се состои од 
сутерен, приземје и кат и претставуваат деловни про-
стории во корист на Република Македонија, со следни-
те параметри: 

- КП.бр. 2742/1 КО Конско, зграда 1, влез 1 призем-
је со површина од 1850 м2, намена деловен простор; 

- КП.бр. 2742/1 КО Конско, зграда 1, влез 1 кат 1 со 
површина од 941 м2, намена деловен простор; 

- КП.бр. 2742/1 КО Конско, зграда 1, влез 1 кат 1 со 
површина од 103 м2, намена помошни површини (ПП); 

- КП.бр. 2742/1 КО Конско, зграда 1, влез 1 кат 2 со 
површина од 955 м2, намена деловен простор; 

- КП.бр. 2742/1 КО Конско, зграда 1, влез 1 кат 2 со 
површина од 53 м2, намена помошни површини(ПП); 

- КП.бр. 2742/3 КО Конско, зграда 2, влез 1 сутерен 
со површина од 338 м2, намена деловен простор; 

- КП.бр. 2742/3 КО Конско, зграда 2, влез 1 призем-
је со површина од 1024 м2, намена деловен простор; 

- КП.бр. 2742/3 КО Конско, зграда 2, влез 1 призем-
је со површина од 432 м2, намена помошни површини 
(ПП); 

- КП.бр. 2742/3 КО Конско, зграда 2, влез 1 кат 1 со 
површина од 1028 м2, намена деловен простор; 

- КП.бр. 2742/3 КО Конско, зграда 2, влез 1 кат 1 со 
површина од 27 м2, намена помошни површини (ПП); 

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

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

 
       Бр. 41-455/1                     Заменик на претседателoт 
28 јануари 2012 година          на Владата на Република   
          Скопје           Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

902. 
Врз основа на член 44 став (1) од Законот за приз-

навање на професионалните квалификации („Службен 
весник на Република Македонија“ број 171/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА      
КООРДИНАТИВНА ГРУПА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира меѓуресорска координа-
тивна група за признавање на професионалните квали-
фикации (во натамошниот текст: меѓуресорска коорди-
нативна група). 

 
Член 2 

Меѓуресорската координативна група е составена 
од Национален координатор за професионални квали-
фикации, членови претставници на министерствата и 
другите органи на државна управа, претставници на 
комори и здруженија кои своите активности ги вршат 
во областа на професионалните квалификации. 

Членовите на координативната група се назначува-
ат од редот на вработените од организационите едини-
ци во надлежните органи на државната управа, други 
државни органи и институции, професионални здруже-
нија и комори во чиј делокруг се професионалните ква-
лификации. 

Националниот координатор и членови претставни-
ци од надлежните органи се именувани од Владата на 
Република Македонија. 

 
Член 3 

Меѓуресорската координативна група се состои од 
претставници на: 

- Министерство за образование и наука – член 
- Министерство за здравство -  член 
- Агенција за храна и ветеринарство - член 
- Комора на извршители на Република Македонија - 

член 
- Адвокатска комора на Република Македонија - 

член 
- Комора на овластени архитекти и овластени инже-

нери на Македонија - член 
- Министерство за финансии - член 
- Здружението на медицински сестри, техничари и 

акушерки на Република Македонија - член 
- Министерство за труд и социјална политика - член 
- Министерство за правда - член 
- Стоматолошка комора на Македонија - член 
- Министерство за економија - член 
- Ветеринарна комора на Република Македонија - 

член 
- Фармацевтска комора на Македонија - член 
- Министерство за транспорт и врски - член 
- Министерство за информатичко општество и ад-

министрација - член 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - член 
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- Занаетчиска комора на Република Македонија – 
член 

- Нотарска комора на Македонија – член 
- Агенција за цивилно воздухопловство - член 
- Капетанија на пристаништата - член 
- Министерство за одбрана – член 
- Министерство за внатрешни работи - член   
- Лекарска комора на Република Македонија - член 
- Комора на здравствени работници со средно, ви-

шо и високо стручно образование на Република Маке-
донија – член 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање - член 

- Министерство за култура - член 
Доколку е потребно, меѓуресорската координативна 

група за професионални квалификации може да се про-
шири со именување на членови од други надлежни ин-
ституции по иницијатива на националниот координа-
тор. 

 
Член 4 

Со цел вклучување на сите засегнати страни во про-
цесот на примена на законодавството во областа на 
професионалните квалификации, за специфични пра-
шања за подрачјата кои ги застапуваат, во меѓуресор-
ската координативна група, во советодавна улога ќе се 
вклучат и претставници на министерствата и другите 
органи на државна управа професионални здруженија, 
комори и образовни институции.   

 
Член 5 

Со меѓуресорската координативна група раководи 
национален координатор кој е од Министерството за 
образование и наука, а негов заменик е еден од члено-
вите од Министерството за образование и наука.  

Член 6 
Задачи на меѓуресорската координативна група се: 
- да ги координира активностите на надлежните ор-

гани во постапката за транспонирање на правото на  
ЕУ во областа на признавањето на професионални ква-
лификации; 

- да ја следи имплементација на законодавството во 
областа на професионалните квалификации; 

- да ги информира надлежните органи за случува-
њата во ЕУ во областа на професионалните квалифика-
ции; 

- дава препораки за предлозите на законите и на 
подзаконските акти со кои се врши усогласување на 
правото на ЕУ во областа на признавањето на професи-
оналните квалификации; 

- дава стручна поддршка на надлежните органи за 
имплементација на националното законодавство во кое 
се транспонира ЕУ мерка; 

- да достави годишен извештај за своето работење 
до Владата на Република Македонија и 

- да врши и други работи предвидени со деловникот 
за работа на меѓуресорската координативна група. 

 
Член 7 

Работата на координативна група поблиску се регу-
лира со Деловник за работа кој го донесува Министерс-
твото за образование и наука. 

 
Член 8 

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

 
           Бр.41-543/1                   Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година       на Владата на Република   
             Скопје        Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 

903. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија", бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА 
ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС  

ВО ВТОР СТЕПЕН 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за катастар на недвижности му престанува користење-
то на движни ствари, и тоа: 

 
Реден 
број 

Опис 
 

Единица 
мера 

Количина 

1. работна маса  
- школска клупа парче 15 

2. столче конференциско парче 3 
 

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

на трајно користење без надомест на Државната коми-
сија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен. 

 
Член 3 

Директорот на Агенцијата за катастар на недвижно-
сти склучува договор со претседателот на Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постап-
ка од работен однос во втор степен за правата и обвр-
ските на движните ствари од член 1 на оваа одлука кои 
се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
         Бр. 41-713/1                  Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година       на Владата на Република   
            Скопје         Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

904. 
Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09 и 159/10), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 2“ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на правилата 

за условите за користење на Технолошко индустриска 
развојна зона „Скопје 2“, бр.02-161/7 од 31.1.2012 го-
дина, усвоени од Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони, на седницата, 
одржана на 31.1.2012 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
         Бр. 41-717/1                    Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година       на Владата на Република   
            Скопје        Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

905. 
Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09 и 159/10), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА НАДОМЕСТО-
ЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ  

НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“, 
бр. 02-161/9 од 31.01.2012 година, усвоен од Управни-
от одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски 
развојни зони, на седницата, одржана на 31.1.2012 го-
дина. 

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

 
       Бр. 41-717/2                      Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година       на Владата на Република   
          Скопје        Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

906. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНОТО ЈАВ-
НО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ДЕЛАТА ОД  

ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државни-

от архив на Република Македонија му престанува ко-
ристењето на недвижна ствар – објект лоциран на КП 
8886/1, КО Центар 1, прв кат со површина од 1329 м2, 
втор кат со површина од 1247 м2, трет кат со површина 
од 1225 м2, четврти кат со површина од 402 м2, при-
земје со површина 1169 м2 и подрум со површина од 
1124 м2, на улица Глигор Прличев бр.3, запишани во 
Имотен лист број 51106, сосопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење на Основното Јавно обвинителс-
тво за гонење на делата од организиран криминал и ко-
рупција, без надомест. 

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука, помеѓу Државниот архив на Република 
Македонија и Основното Јавно обвинителство за гоне-
ње на делата од организиран криминал и корупција ќе 
се изврши најдоцна до октомври 2012 година. 

 
Член 4 

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

 
          Бр.41-874/1                   Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година       на Владата на Република   
            Скопје        Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

907. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНОТО ЈАВ-
НО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ДЕЛАТА ОД  

ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државни-

от архив на Република Македонија му престанува ко-
ристењето на недвижна ствар – земјиште лоцирано на 
КП 8886/1, КО Центар 1, со површина под зграда од 
1314 м2 и двор 7565 м2, на улица Првомајска, запиша-
ни во Имотен лист број 52360, сопственост на Републи-
ка Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење на Основното Јавно обвинителс-
тво за гонење на делата од организиран криминал и ко-
рупција, без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука, помеѓу Државниот архив на Република 
Македонија и Основното Јавно обвинителство за гоне-
ње на делата од организиран криминал и корупција ќе 
се изврши најдоцна до октомври 2012 година. 

 
Член 4 

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

 
          Бр.41-874/2                    Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година       на Владата на Република   
            Скопје         Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

908. 
Врз основа на член 77 став 1 од Законот за заштита 

на децата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 
107/2008, 83/2009, 156/2009, 51/2011 и 157/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21.2.2012 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА „ПИКОЛИНИ“ ВО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 
приватна установа за деца - детска градинка „ПИКО-
ЛИНИ“ во Скопје на ул. „Бањалучка “ бр. 4 .  

 
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од лицето Бисерка Му-
хиќ од Скопје, со адреса на живеење на  ул.„Бул.Крсте 
Мисирков“ бр. 59-19. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреатив-
ни, културно-забавни активности, мерки и активности 
за подобрување и зачувување на здравјето и за поттик-
нување на интелектуалниот, емоционалниот, физички-
от, менталниот и социјалниот развој на детето на во-
зраст од две до шест години живот,  согласно Законот 
за заштита на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно  
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта. 

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе биде сместена во деловен простор во Скопје на 
улица „Бањалучка“ бр. 4, со вкупна површина од 170,0 
м2.  

Член 7 
Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-

вање и воспитание е околу 50 деца на возраст од две до 
шест години и ќе бидат распоредени во три   згрижу-
вачко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата 
утврдени со Законот за заштита на децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е соодветна на 
Основите на програмата за воспитно - образовна рабо-
та со деца од предучилишна возраст во јавните детски 
градинки која се остварува во јавите установи за деца – 
детски градинки во Република Македонија. 

 
Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото кирилско писмо. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

Член 11 
Средствата потребни за работа на приватната уста-

нова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува ос-
новачот. 

 
Член 12 

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

 
          Бр.41-921/1                   Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година       на Владата на Република   
            Скопје        Македонија,  

             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

909. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2011 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА 
НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ СО АА ОЗНАКИ 
 
1. Во Одлуката за распределба на регистарски таб-

лици со АА ознаки (,,Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 15/1999, 79/2001, 99/2001 и 9/2007), 
во точка 2 во алинејата 1 бројот ,,001“ се заменува со 
бројот ,,0001“, а бројот ,,010“ се заменува со бројот 
,,0010“. 

2. Во алинејата 2 бројот ,,011“ се заменува со бројот 
,,0011“, а бројот ,,100“ се заменува со бројот ,,0100“. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 18.02.2012 го-
дина. 

 
           Бр.41-913/1                   Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година       на Владата на Република   
             Скопје        Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

910. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за  измену-

вање и дополнување на Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
157/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21.2.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИ-
ЈА ВО ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА  

ГРАДИНКА „ИПС ГРУП“ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за трансформаци-

ја без ликвидација на Друштвото за забавни активности 
ИПС ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. „Булевар 
Партизански Одреди“ бр. 145-48, Скопје - Карпош и 
Друштвото за забавни активности ИПС ГРУП ДОО 
ИПС ГРУП Подружница 2 Скопје, со седиште на ул. 
„Булевар Октомвриска Револуција“ Бр. 11/3 Скопје - 
Карпош, во приватна установа за деца - детска градин-
ка „ИПС ГРУП“ во Скопје на ул. „Булевар Октомври-
ска Револуција“ Бр. 11/3 Скопје - Карпош.  
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Член 2 
Правното лице од член 1 од оваа одлука обезбедува 

простор, средства и кадри согласно Правилникот за 
стандардите и нормативите за вршење на дејноста на 
детска градинка („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/2009).   

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
         Бр. 41-950/1                     Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година        на Владата на Република   
            Скопје         Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

911. 
Врз основа на член 54-а, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011),Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28.2.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К A 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АД "ДРЖАВНА  

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА" 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии му престанува користењето на 
движна ствар - моторно возило Wolksvagen Kedi 2.0, 
број на шасија WV1 ZZZ2KZ5X077850; број на мотор 
BDJ050746; година на производство 2005; сила на мо-
тор 51 KV; запремнина 2000 cсм ; носивост на товар 
750 кг.  

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

трајно користење на АД "Државна лотарија на Македо-
нија" без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со дире-
кторот на АД "Државна лотарија на Македонија", со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
          Бр.41-965/1                   Заменик на претседателoт 
28 февруари 2012 година       на Владата на Република   
             Скопје       Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

912. 
Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 
и 35/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО  
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Јавното 
претпријатие за стопанисување со објектите за спорт 
во сопственост на Република Македонија, му престану-

ва користењето на следните недвижни ствари, лоцира-
ни на ул. Иво Рибар Лола во Битола, евидентирани во 
Имотен лист бр. 8810, сопственост на Република Маке-
донија:  

- земјиште (двор) со површина од 18641 m², КП бр. 
17575, КО Битола  

- зграда (објект) со површина од 6039 m², КП бр. 
17575 КО Битола 

 - зграда (објект) со површина од 293 m², КП бр. 
17575 КО Битола 

- земјиште (двор) со површина од 8496 m², КП бр. 
17574 КО Битола  

- зграда (објект) со површина од 913 m², КП бр. 
17574 КО Битола 

- зграда (објект) со површина од 218 m², КП бр. 
17575 КО Битола 

- зграда (објект) со површина од 115 m², КП бр. 
17575 КО Битола 

- зграда (објект) со површина од 21 m², КП бр. 
17575 КО Битола 

- зграда (објект) со површина од 120 m², КП бр. 
17575 КО Битола 

- зграда (објект) со површина од 1692 m², КП бр. 
17579 КО Битола 

- зграда (објект) со површина од 294 m², КП бр. 
17579 КО Битола 

- зграда (објект) со површина од 155 m², КП бр. 
17579 КО Битола 

- зграда (објект) со површина од 21 m², КП бр. 
17579 КО Битола 

- земјиште (сп.центар) со површина од 18319 м², 
КП бр. 17579 КО Битола 

- зграда (објект) со површина од 724 m², КП бр. 
17579 КО Битола 

- земјиште (двор) со површина од 7923 m², КП бр. 
17579 КО Битола. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 41-1020/1                     Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година        на Владата на Република   
          Скопје        Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

913. 
Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
28.2.2012 година,  донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБЈЕ-
КТИ ВО РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ, НА-
СЕЛБА НОВО ЛИСИЧЕ – СКОПЈЕ ВО (ПАКЕТ 1, 
ПАКЕТ 2, ПАКЕТ 3) ОБЈЕКТИ: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,  

3.6, 3.8 И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ Б3 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на продажни цени за објекти во реонски 
центар Аеродром, населба Ново Лисиче – Скопје во 
(пакет 1, пакет 2, пакет 3) објекти: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.8 и подземен паркинг Б3, донесена од Одборот на 
директори на Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен про-
стор од значење за Републиката – Скопје, под бр. 02-
1642/12-2 од 10.2.2012 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
           Бр.41-1089/1                  Заменик на претседателoт 
28 февруари 2012 година        на Владата на Република   
             Скопје       Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

914. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање на 

Национална агенција за нуклеарни технологии на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.115/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на  21.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА-
ТА  АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија за 2012 го-
дина број 01-14 од 14.2.2012 година, донесена од 
Управниот одбор на  Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
           Бр.41-1124/1                  Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година        на Владата на Република   
             Скопје       Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

915. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање на 

Национална агенција за нуклеарни технологии на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 115/2010), Владата на Република Ма-
кедонија,  на седницата одржана на 21.2.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИ-
ОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

финансиски план на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија за 2012 го-
дина број 01-15 од 14.2.2012 година донесена од 
Управниот одбор на  Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија. 

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

 
           Бр.41-1124/2                  Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година       на Владата на Република   
             Скопје         Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

916. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“, број 17/11 и 53/11), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ЧАИР 

 
Член 1 

Општината Чаир ќе врши работи за располагање со 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно ис-
полнетите услови од член 89 од Законот за градежно 
земјиште. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 41-1162/1                     Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година        на Владата на Република   
          Скопје        Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

917. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/11 и 53/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА РАДОВИШ 

 
Член 1 

Општината Радовиш ќе врши работи за располага-
ње со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје соглас-
но исполнетите услови од член 89 од Законот за гра-
дежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 41-1163/1                     Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година        на Владата на Република   
          Скопје        Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

918. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија” број 17/2011 и 53/2011),Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ  

БРОД 
 

Член 1 
Општината Македонски Брод ќе врши работи за 

располагање со градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрач-
је согласно исполнетите услови од член 89 од Законот 
за градежно земјиште. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
         Бр.41-1164/1                  Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година       на Владата на Република   
             Скопје       Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________   

919. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.17/11 и 53/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА СОПИШТЕ 

 
Член 1 

Општината Сопиште ќе врши работи за располага-
ње со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје соглас-
но исполнетите услови од член 89 од Законот за гра-
дежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
         Бр. 41-1165/1                  Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година       на Владата на Република   
            Скопје        Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

920. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 
Член 1 

Општината Кавадарци ќе врши работи за распола-
гање со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје соглас-
но исполнетите услови од член 89 од Законот за гра-
дежно земјиште.  

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

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

 
      Бр.41-1166/1                     Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година       на Владата на Република   
             Скопје       Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

921. 
Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 39/05, 
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11 и 11/12 ), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
2.3.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ  ЗА 
ОДДЕЛНИ НЕОБРАБОТЕНИ БЛAГОРОДНИ 

МЕТАЛИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува мерка за  укинување 

на увозните давачки – царинска стапка, за одделни 
необработени блaгородни метали и тоа: 

  
Тарифна 
ознака Опис 

7108 12 00 00   Злато (вклучувајќи платинирано) 
необработено или во форма на 
полупроизводи, или во форма на 
прав: 
-Немонетарно: 
--Други необработени форми 

7110 11 00 00   Платина, необработена, 
полупроизводи или во прав: 
-Платина: 
-- Необработена или во прав 

7110 21 00 00  Платина, необработена, 
полупроизводи или во прав: 
-Паладиум:   
--Необработен или во прав 

7110 31 00 00  Платина, необработена, 
полупроизводи или во прав: 
-Родиум:   
--Необработен или во прав 

 
Член 2 

Стоките  од член 1 на оваа одлука ќе  се увезуваат 
заклучно со 31.12. 2012 година. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 41-1443/1                       Претседател на Владата 
2 март 2012 година                 на Република Македонија, 
        Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
922. 

Врз основа на член 14 од Законот за основање на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија бр. 57/10 и 36/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
28.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И 
ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа и Финансискиот план на Агенцијата за стран-
ски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија за 2012 година, бр.02-470/4, усвоени од 
Управниот одбор на Агенцијата за странски инвести-
ции и промоција на извозот на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службениот весник на Ре-
публика Македонија". 

 
         Бр. 51-7851/1-11          Заменик на претседателoт 
28 јануари 2012 година        на Владата на Република   
            Скопје        Македонија,  

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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923. 

Врз основа на член 9 од Законот за извршување на 
одлуките на Европскиот суд за човекови права („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 67/09), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21.2.2012 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА  МЕЃУРЕСОРСКА КОМИ-
СИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВ-

РОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
 

Член 1 
 
Со ова решение се формира Меѓуресорска комисија 

за извршување на одлуките на Европскиот суд за чове-
кови права во следниот состав:  

 - функционерите кои раководат со  
Министерството за правда, 
Министерството за внатрешни работи, 
Министерството за надворешни работи, 
Министерството за труд и социјална политика, 
Министерството за финансии, 
Министерството  за  образование  и  наука, 
Министерството  за  здравство, 
Министерството за транспорт и врски и 
Министерството за локална самоуправа 
- претседателот на Судскиот совет  на  Република  

Македонија,  
- претседателот  на  Врховниот  суд  на  Република 

Македонија,   
- претседателот  на  Советот  на  јавните  обвинители,   
- јавниот  обвинител  на Република Македонија и  
- владиниот агент.  
 

Член 2 
Ова  решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
         Бр. 41-780/1                    Заменик на претседателoт 
21 февруари 2012 година        на Владата на Република   
             Скопје          Македонија,  

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

924. 
Врз основа на член 141, став 1 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011 
и 148/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 февруари 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН 
ПАРК ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА 

 
1. За директор на Јавната установа Национален 

парк Пелистер, Битола, се именува Амет Аџиу, дипл. 
економист. 

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

 
        Бр. 23-1407/2                     Претседател на Владата 
28 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
925. 

Врз основа на член 138, став 1 и 2 од Законот за за-
штита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010 и 
148/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 февруари 2012 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ 

 
1. Фатос Балиу се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор – претставник на органот од држав-
ната управа надлежен за вршење на работите од обла-
ста на заштитата на природата на Јавната установа На-
ционален парк Маврово, Маврови Анови. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ор-
ганот од државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на заштитата на природата на Јавна-
та установа Национален парк Маврово, Маврови Ано-
ви се именува Едит Азизи. 

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

 
        Бр. 23-1511/1                    Претседател на Владата 
28 февруари 2012 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
926. 

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на 
природата („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011 и 
148/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 февруари 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА  

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА 
 
1. За претседател на Одборот за контрола на мате-

ријално-финансиското работење на Јавна установа На-
ционален парк Пелистер, Битола се именува: 

- Бојан Христовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 23-1512/1                   Претседател на Владата 

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

__________ 
927. 

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на 
природата („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011 и 
148/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 февруари 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО-
ТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИ-
ОНАЛЕН  ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ 

 
1. За претседател на Одборот за контрола на мате-

ријално-финансиското работење на Јавната установа 
Национален парк Маврово, Маврови Анови се имену-
ва: 

- Афет Авмедоски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 23-1513/1                   Претседател на Владата 
28 февруари 2012 година      на Република Македонија, 

     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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928. 

Врз основа  на член  142 од Законот за заштита на 
природата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011 и 
148/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28 февруари 2012 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО 
– ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА 
УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА,  

ОХРИД 
 
1. За претседател и членови на Одборот за контрола 

на материјално финансиското работење на Јавната 
установа Национален парк Галичица, Охрид се имену-
ваат: 

а) за претседател:  
- Горан Попоски. 
 
б) за членови: 
- Весна Јанеска, 
- Ѓоко Манасиев. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 23-1514/1              Претседател на Владата 

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

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
929. 

Врз основа на член  13 став (7) од Законот за проце-
на („Службен весник на Република Македонија“ број 
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за финансии, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПИСМЕНИОТ ДЕЛ 
ОД ИСПИТОТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧ НА ВРЕДНОСТА  

НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на боди-

рање на писмениот дел од испитот за проценувач на 
вредноста на побарувањата и обврските. 

 
Член 2 

(1)Писмениот дел од испитот за проценувач на 
вредноста на побарувањата и обврските се состои од 
два дела: тест и изработка на практичен пример за про-
цена на побарувањата и обврските. 

(2)Вкупниот број бодови за писмениот дел на испи-
тот изнесува 100.  

 
Член 3 

(1)Тестот се состои од прашања утврдени согласно 
Програмата за полагање стручен испит за проценувач 
на вредноста на побарувања и обврски. 

(2)Секое прашање на тестот се бодува со два бода и 
кандидатот може да оствари најмногу 40 бодови. 

(3)Кандидатот го положил тестот доколку има нај-
малку 26 бодови.  

 
Член 4 

(1) Изработката на практичен пример за процена на 
побарувањата и обврските се состои од решавање на 
повеќе случаи за процена на вредноста на побарувања-
та и обврските.  

(2)Точното решение на секој случај за процена на 
вредноста на побарувањата и обврските се бодува со 15 
бодови и кандидатот може да оствари најмногу 60 бо-
дови. 

(3)Кандидатот ќе се смета дека го положил овој дел 
од испитот доколку има најмалку 39 бодови.  

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.             
         Број 12- 6493/2 
29  февруари  2012 година       Министер за финансии,   
             Скопје          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________                                                                 
930. 

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за проце-
на („Службен весник на Република Македонија“ број 
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за финансии, до-
несе         

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРВAТA ПОЧЕТНА 
ОБУКА ЗА ПРОЦЕНУВАЧ НА ВРЕДНОСТА НА 

ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ 
 
1.Со оваа програма се пропишуваат темите за спро-

ведување на првата почетна обука за проценувач на 
вредноста на побарувањата и обврските.  

2. Програмата за првата почетна обука се спроведу-
ва според следните теми:                                                                                

- Опфат на процена,                                                                                  
- Финансиски извештаи,                                                                           
- Финансиска анализа,                                                                              
- Концепт на сегашна вредност,                                                               
- Цена на капиталот,                                                                                  
- Методи на процена,                                                                                
- Извештај за процена,                                                                            
- Етика, професионални стандарди и односи со кли-

енти   и                        
- Анализа на случај – Избор на метод за процена и 

спроведување на процена.                                                                              
3. Прописите и литературата во кои се содржани те-

мите за првата почетна обука за проценувач на вредно-
ста на побарувања и обврски се дадени во прилог кој е 
составен дел на оваа програма. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
         Број 12-6494/2  
28 февруари 2012 година       Министер за финансии, 
               Скопје          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

                                                                                    
Прописи и литература во кои се содржани темите за 

првата почетна обука за проценувач на вредноста на 
побарувања и обврски: 

1.Закон за процена („Службен весник на Република 
Македонија“ број 115/1, 158/11 и 185/11), 

2. Закон за трговските друштва (“Службен весник 
на Република Македонија”, број 28/04, 84/05, 25/07, 
87/08, 42/10,48/10 и 24/11): 

2.1. Глава  VII. Трговски книги, годишни сметки и 
финансиски извештаи, 

2.2.Глава X.Присоединување, спојување и поделба 
на друштво) и 

2.3.Глава XI. Ликвидација на друштво. 
3. Методологија за процена на вредноста на побару-

вања и обврски („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 182/11), 

4.Правилник за водење сметководство („Службен 
весник на Република Македонија“ број 159/09, 164/10 и 
107/11): 
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4.1. МСС 32 Финансиски инструменти: презентира-
ње, 

4.2. МСС 39 Финансиски инструменти: признавање 
и мерење, 

4.3. Оддел 11 на МСФИ за МСС Основни финанси-
ски инструменти и 

4.4. Оддел 12 на МСФИ за МСС Други финансиски 
инструменти. 

5. Основи на финансиски менаџмент, Stanley 
B.Block и Geoffrey A. Hirt и 

6. Кодекс на етички принципи за професионални 
проценувачи.  

__________ 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

931. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно чл.9 т.2 од Законот за Советот на јав-
ните обвинители на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 150/07) и чл.66 ст.1 т.1 и т.2 од Зако-
нот за Јавното обвинителство на Република Македони-
ја („Службен весник на РМ“ бр.150/07) на својата сед-
ница одржана на 29.2.2012 година ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Биљана Бабунска родена 24.12.1949 година, из-
брана на  14.4.2009 година за јавен обвинител во Јавно-
то обвинителство на Република Македонија и се утвр-
дува престанок на функцијата јавен обвинител поради 
исполнување на условите за старосна пензија.  

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 
престанува заклучно со 2.3.2012 година.  

  
III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
СОР  бр. 5/12                Совет на јавните обвинители  

29 февруари 2012 година     на Република Македонија 
    Скопје                                     Претседател, 
                        Костадин Кизов, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
932. 

Врз основа на член 8 од Уредбата за условите, кри-
териумите и начинот на доделување на категорија 
спортист – спортска надеж (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија,, бр. 127/08), директорот на Аген-
цијата за млади и  спорт, објавува 

 
Л И С Т А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИ-
СТАТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – 

СПОРТСКА НАДЕЖ 
 
Во Листата на категоризирани спортисти – Спорт-

ска надеж („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.124/11, 177/11 и 18/12), кај спортистот под реден 
број 3., зборовите: „Столе Маријан Димитриевски, ро-
ден 25.12.1993г., во Куманово“, се заменуваат со збо-
ровите: „Драган Весна Стефановски, роден 21.3.1994г., 
во Куманово“.  

Кај спортистот под реден број 202, зборовите: 
„Димче Боре Шопоски, роден 19.10.1993г., во Охрид“, 
се заменуваат со зборовите: „ Олгун Реџеп, роден 
10.07.1992г., во Фреуденстадт, СР Германија“. 

Кај спортистот под реден број 443, зборовите: „Ан-
дреа Драган Белевска, родена  03.01.1994г., во Кичево“, 
се заменуваат со зборовите: „Луиза Војко Петрушев-
ска, родена 22.09.1992г., во Скопје“. 

По спортистот под реден број „492“, се додаваат 
спортистите под редните броеви „493, 494, 495, 496, 
497 и 498“. 

 
Ред. 
Бр. 

Име, татково име 
и презиме на 
спортистот 

Датум, месец, година 
и место на раѓање 

493. Емилија Спасовска Родена 24.4.1998 г.,  
во Куманово 

494. 
 

Емран Реџепов 
 

Роден 19.6.1994 г.,  
во Кичево 

495. 
 Миле Цветкоски Роден 10.8.1995 г.,  

во Прилеп 
496. 

 
Дејан Спасовски 

 
Роден 6.7.1996 г.,  
во Куманово 

497. Виктор Колев Роден 14.8.1993 г.,  
во Штип 

498. Игор Љупчо Андоновски Роден 21.3.1994 г.,  
во Скопје 

 
    Бр. 08- 349/4           
1 март 2012 година                          Директор, 

  Скопје                            м-р Лазар Поповски, с.р. 
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