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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
2627.

Врз основа на членот 3 од Законот за изменување и до-

полнување на Изборниот законик („Службен весник на 

Република Македонија“ број 125/17) и член 27 ставови 

1 и 5 од Изборниот законик („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 44/11, 51/11, 

142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 

136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), Собранието на Републи-

ка Македонија на седницата одржана на  13 септември 

2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР 

НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА

1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на еден член на Државната изборна 

комисија.

2. За член на Државната изборна комисија на пред-

лог на политичката  партија  во опозиција со втор најго-

лем број на пратеници во Собранието на Република Ма-

кедонија може да биде избрано лице кое ги исполнува 

следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија со по-

стојано место на живеење во Република Македонија;

- да е дипломиран правник со најмалку пет години 

работно искуство и 

- да не е член на орган на политичка партија.

3. Пријавата за учество на овој оглас, личната биог-

рафија и потребните документи за докажување на ис-

полнувањето на условите од точката 2 од оваа одлука, 

во оригинал или копија заверена на нотар, заинтереси-

раните кандидати треба да ги поднесат до Собранието 

на Република Македонија во рок од пет дена од денот 

на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на 

Република Македонија“.

Заинтересираните кандидати, со документите од 

точката 2 на оваа одлука треба да достават и лична изја-

ва заверена на нотар за исполнување на условот од точ-

ка 2 алинеја 3 на оваа одлука.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ и во весниците „Нова 

Македонија“, „Коха“ и „Слободен печат“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3128/1 Претседател на Собранието

13 септември 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2628.

Врз основа на член 12, став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 

67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 5.9.2017 година, 

донесе

У Р Е Д Б А

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-

ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТА-

ЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО  ОПШТИНИ 

И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-

врдување на критериуми за распределба на блок дота-

ции за средното образование по општини и Градот 

Скопје за 2018 година.
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Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2018 

година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализа-

ција, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите 

на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши фи-

нансирање на пренесените надлежности во средното об-

разование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 

распределуваат на општините на кои им се пренесени 

основачките права на средните училишта согласно За-

конот за средното образование („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 

82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 

30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 

51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 

98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/2017) и кои ги исполни-

ле условите согласно член 46 од Законот за финансира-

ње на единиците на локалната самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 

67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) за финансирање со блок 

дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотациите за 

средното образование по општини и Градот Скопје се: 

основна сума по општина и Градот Скопје, број на уче-

ници во средно образование во општината и Градот 

Скопје, број на ученици во стручно образование во оп-

штината и Градот Скопје и број на ученици со посебни 

потреби во средно образование во општината и Градот 

Скопје. 

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за 

средно образование е според формулата:

БДСо = О + ПУо х С

ПУо = Уо + Ус  х Кс +Упп х Кпп

БДСо  -  Блок дотација за средно образование за оп-

штина/Град Скопје 

О - Основна сума по општина/Град Скопје

ПУо - Пондерирани ученици во општина/Град Скоп-

је 

С - Стандард (износ)  по ученик 

Уо - Вкупно ученици во средно образование во оп-

штина/Град Скопје 

Ус - Број на ученици во стручно образование во оп-

штина/Град Скопје

Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование 

(0.1)

Упп - Број на ученици со посебни потреби во сред-

но образование во општина/Град Скопје 

Кпп - Коефициент (пондер) за ученици со посебни 

потреби во средно образование  (1)

Член 6

Средствата определени како блок дотации се корис-

тат за финансирање на пренесените надлежности во 

средното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по 

општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Ма-

кедонија, преку Министерството за образование и на-

ука, месечно или по динамика во договор со Министер-

ството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.

Бр. 44-5037/1 Заменик на претседателот

5 септември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,

 Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2629.

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за начинот на распределба, 
дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл.весник на 
Република Македонија“ бр. 82/15) објавува

П Л А Н
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ЗА 2018 ГОДИНА
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    Бр. 09-4470/2 Министер
12 септември 2017 година за транспорт и врски,
         Скопје Горан Сугарески, с.р.
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
2630.

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 
членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 
став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16, 142/16 и 
67/17), Државната изборна комисија на седницата од-
ржана на 12.09.2017 годинa, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗ-

БОРНИ КОМИСИИ

I. Во одлуките за формирање на општинските избор-
ни комисии, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, обја-
вени во „Службен весник на Република Македонија“ 
број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 
06.05.2016 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 89 од 09.05.2016 година, 
број 08-1304/5 од 10.05.2016 година, објавена во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 92 од 
11.05.2017 година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, 
објавена во „Службен весник на Република Македони-
ја“ број 198 од 29.10.2016 година, број 08-2788/3 од 
03.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 201 од 04.11.2016 година,  
број 08-2788/5 од 09.11.2016 година, објавена во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 203 од 
10.11.2016 година, број 08-2788/7 од 14.11.2016 година, 
објавена во „Службен весник на Република Македони-
ја“ број 204 од 14.11.2016 година, број 08-2788/9 од 
22.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 207 од 22.11.2016 година, 
број 08-2788/11 од 28.11.2016 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 210 
од 28.11.2016 година,  број 08-2788/13 од 08.12.2016 го-
дина, објавена во „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 08-2788/13 од 08.12.2016 година, број 08-
1608/1 од 18.08.2017 година, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 113 од 18.08.2017 
година, број 08-1608/3 од 22.08.2017 година, објавена 
во „Службен весник на Република Македонија“ број 
116 од 23.08.2017 година, број 08-1608/5 од 30.08.2017 
година, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 120 од 01.09.2017 година и број 08-
1608/7 од 06.09.2017 година објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 124 од 07.09.2017, 
Државната изборна комисија решавајќи по поднесени-
те барања за неприфаќање за извршување на должнос-
та претседател, заменик претседател, член или заменик 
член во општинските изборни комисии поради здрав-
ствени или семејни причини, ги изврши следните изме-
ни и дополнувања: 

1. Во составот на Изборната комисија на ГРАД 
СКОПЈЕ, членот ЕЛВИРА БЕЉУЛИ вработена во 
Државен завод за индустриска сопственост  СЕ РАЗРЕ-
ШУВА.

За нов  член се избира  АЗРА МУМИНОВИЌ, врабо-
тена во Државен архив на Република Македонија.

2. Во составот на Општинската изборна комисија  
ПЛАСНИЦА, членот ФЕРИХАН ЕЈУБ вработена во 
Секретаријат за спроведување на рамковниот договор  
СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира НЕРМИНА КАРАГОСКА  
вработена во Министерство за образование и наука 
Државен просветен инспекторат.

3. Во составот на Општинската изборна комисија  
НОВАЦИ, заменик членот СУЗАНА ПРАЊИЌ ТАЛЕВ-
СКА вработена во Министерство за економија СЕ РАЗ-
РЕШУВА.

За нов заменик член  се избира  МАРИЈА ВРАНГА-
КОСКА вработена во Државен архив на Република Ма-
кедонија.

Заменик членот АЛМИРА ДЕМИРИ вработена во 
Секретаријатот за спроведување на рамковниот дого-
вор СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира БИЛЈАНА СИВАКО-
ВА вработена во Агенција за храна и ветеринарство на 
Република Македонија.                          

4.  Во составот на Општинската изборна комисија 
ВЕВЧАНИ членот НАТАША КОСТОЈЧИНОСКА 
(ТРАЈЧЕВСКА)  вработена во  Министерство за живот-
на средина, просторно планирање и води  СЕ РАЗРЕ-
ШУВА.

За нов член се избира  ДАНИЕЛА МУКОСКА  вра-
ботена во Министерство за финансии.

5.  Во составот на Општинската изборна комисија  
СТРУГА, заменик членот БЕСМИРЕ БОЈКУ  вработе-
на во  Општина Струга СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира  ИЗМИЕ ХАНИ  вра-
ботена во  Државен управен инспекторат.

6. Во составот на Општинската изборна комисија 
СТАРО НАГОРИЧАНЕ, членот СУЗАНА СТОШЕС-
КА НИКОЛОВСКА вработена во Министерство за фи-
нансии Управа за јавни приходи  СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член  се избира САНДРА ЈОВАНОВИЌ  вра-
ботена во Општина Куманово. 

7. Во составот на Општинската изборна комисија 
МАВРОВО И РОСТУШЕ, претседателот САВИЦА ЈО-
ВАНОСКА вработена  во Министерство за финансии 
Управа за јавни приходи СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира ЕЛВИСА  МУРСЕЛИ 
– АЛЈИМИ  вработена во  Државен инспекторат за жи-
вотна средина.

II. Одлуката број 08-1608/5 од 30.08.2017 година за 
изменување и дополнување на одлуките за формирање 
на општинските изборни комисии во точка 4 во делот 
за избор на СЕВГИ ИДРИЗ МУРАТОГЛУ за заменик 
претседател на ОИК АЕРОДРОМ, СЕ УКИНУВА.

За нов заменик претседател на Општинската избор-
на комисија АЕРОДРОМ се избира ЈОРДАН ДОМАЗЕ-
ТОСКИ вработен во Влада на Република Македонија 
Служба за општи и заеднички работи.

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

ПРАВНА ПОУКА:  Против оваа одлука, согласно 
член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за член на  општинска  изборна комисија  може да под-
несе барање за изземање до Државна изборна  коми-
сија, во рок од 48 часа од денот на нејзинo  објавување 
во „Службен весник на Република Македонија‘.

Доставување на барање за изземање по пошта не е 
дозволено.

Бр. 08-1608/9 Државна изборна комисија
13 септември 2017 година Потпретседател, 

Скопје Реџеп Прекопуца, с.р.
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