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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗНАЦИ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ

3886.
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.11.2018 година, донесе

Член 5
Знаците за тревожење се единствени за целата територија на Република Македонија и се:
- знак за воздушна опасност,
- знак за радиолошко-хемиско-биолошка опасност,
- знак за опасност од елементарни – природни непогоди и други несреќи,
- знак за престанок на опасноста.

У Р Е Д Б А
ЗА ЗНАЦИТЕ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ, НАЧИНОТ И
ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ И ПОСТАПКИТЕ
НА НАСЕЛЕНИЕТО
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се уредуваат знаците за тревожење,
начинот и процедурите за тревожење и постапките на
населението.
Член 2
Знаците за тревожење претставуваат сигнали со кои
се известува и тревожи населението преку инсталираните сирени од системите за тревожење.
Покрај сирените за тревожење од став 1 на овој
член, за известување на населението се користат и сите
радио и телевизии, дневни весници, електронски медиуми (портали) и оператори на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги, со соопштенија и известувања како и со телефонски повици, говорни соопштенија или испраќање пораки.
За тревожење може да се користат и различни
разгласни уреди поставени во јавни објекти чии сопственици или стопанственици се запознаени со начинот и процедурите за тревожење од страна на Центарот за управување со кризи (во натамошниот текст:
Центарот).
Член 3
Тревожење претставува техничка мерка и активност која се врши со вклучување на сирените од системите за тревожење на територија каде може да се појави или веќе е појавен ризик или опасност со цел предупредување на населението, поради насочување на
внимание за навремено постапување за заштита по животот и безбедноста на населението или материјалните
добра.
Член 4
Тревожењето на населението, во зависност од можниот ризик или опасност, може да се врши на дел или
на целата територија на Република Македонија (територијата на одреден град, општина, реон или населено/и места), заради непосредната загрозеност од одреден вид на ризик или опасност.

Член 6
Знак за воздушна опасност се емитува со вклучување на сирените од системите за тревожење со непрекинат завивачки тон во траење од 60 (шеесет) секунди.
Знак за радиолошко-хемиско-биолошка опасност се
емитува со вклучување на сирените од системите за
тревожење во траење од 90 (деведесет) секунди, со три
завивачки тона по 20 (дваесет) секунди и две паузи помеѓу тоновите по 15 (петнаесет) секунди.
Знак за опасност од елементарни – природни непогоди и други несреќи се емитува со вклучување на сирените од системите за тревожење во траење од 60
(шеесет) секунди, во комбинација на два еднолични тона по 20 (дваесет) секунди и еден завивачки тон од 20
(дваесет) секунди помеѓу првиот и вториот едноличен
тон.
Знак за престанок на опасноста се емитува при
престанок на ризикот и опасноста со вклучување на сирените од системите за тревожење со едноличен тон во
траење од 60 секунди.
Графичкиот приказ на знаците за тревожење од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член е даден во прилог и е
составен дел на оваа уредба.
Графичкиот приказ на знаците за тревожење од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член, како и постапките на населението се истакнуваат на видни места во објектите
на правните субјекти.
Член 7
Со знаците за тревожење се врши предупредување
на населението за негова заштита и постапување во
случаи кога се загрозени животот и безбедноста на населението и материјалните добра и при опасност од:
- појава од воздушна опасност во случај кога Република Македонија е загрозена од можен напад и бомбардирање од воздух од друга држава или непријател;
- појава и настанување на радиолошко-хемиско-биолошка опасност, нуклеарен удар или техничко - технолошки катастрофи во производни претпријатија, магацини или други капацитети;
- настанување на голем пожар во објекти (урбани
пожари) или на отворен простор;
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- настанување на поплава предизвикана од различни причини;
- настанување на големи временски непогоди и невреме со обилни дождови, олуја, лизгање на земјиште
или одрони на земјиште, снежни лавини и наноси или
други непогоди со кои се загрозува животот и безбедноста на населението и материјалните добра.
НАЧИН И ПРОЦЕДУРИ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ

Бр. 217 - Стр. 3

Уредбата за утврдување на оперативните постапки за
меѓусебна комуникација, координација, соработка и
постапување на субјектите во системот за управување
со кризи.
Член 11
За начинот, процедурите и употреба на сирените за
тревожење се одлучува од страна на директорот на
Центарот или овластено лице.

Член 8
Заради превенција и рано предупредување од ризик
или опасност по животот и безбедноста на населението
и материјалните добра на дел или на целата територија
на Република Македонија, Центарот по добиеното известување за ризик или опасност и во согласност со
природата, интензитетот и сериозноста, врши процена
на ризикот или опасноста и во случај на потреба врши
тревожење.
Центарот врши тревожење и врз основа на барање и
извршена проценка од друг државен орган.
Покрај тревожење, Центарот спроведува и врши и
известување со соопштенија и препораки за постапување на населението.
Член 9
Имателите на сопствени системи за тревожење со
сирени (високи брани, сопственици или управители со
реки и каналски мрежи, енергетски постројки, фабрики, хемиски индустрии, складишта и магацини на
огнено-опасни материи и хемикалии, трговски центри,
јавни спортски сали и стадиони) и други правни лица,
сопственици и корисници на сирени кои вршат дејност
со која може да се загрози животот и безбедноста на
населението и материјалните добра, континуирано меѓусебно комуницираат, координираат и соработуваат
со Центарот.
Меѓусебната комуникација, координација и соработка од ставот 1 на овој член се врши согласно Уредбата за утврдување на оперативните постапки за меѓусебна комуникација, координација, соработка и постапување на субјектите во системот за управување со
кризи.

Член 12
Барање за тревожење со детални податоци за ризикот или опасноста која наидува и потребата од тревожење до Центарот доставуваат: Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, АД
Водостопанство на Република Македонија во државна
сопственост, Управата за хидрометеоролошки работи,
Дирекцијата за заштита и спасување, градоначалниците на општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје, Дирекцијата за радијациона сигурност, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија, имателите
на сопствени системи за тревожење со сирени од член
9 став 1 од оваа уредба, правни лица со чија дејност е
можно настанување на опасност или веќе е предизвикана и настанала опасност по животот и безбедноста на
населението или материјалните добра, субјекти кои се
со статус на меѓународна организација врз основа на
ратификувани меѓународни договори за соработка на
Република Македонија во цивилно-воената соработка Меѓународната агенција за атомска енергија и нејзиниот оперативен центар, Центарот на НАТО сојузот, Евроатлантскиот центар за координација на одговор при
катастрофи и други субјекти во Република Македонија
кои имаат директна надлежност и увид во следење на
состојбите од можно настанување на голема опасност
по животот и безбедноста на населението или материјалните добра.

Член 10
Тревожењето на населението се врши со вклучување на сирените за тревожење и емитување на знаците
за тревожење.
Комуникацијата и соработката на Центарот со радијата, телевизиите, дневните весници, електронските
медиуми (портали) и операторите на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги се врши согласно

Член 13
Одлучување за извршување тревожење се врши врз
основа на процена од постоење на ризик или наидување на опасност во делот на метеоролошките работи,
хидрологијата, (реки, канали и акумулациите со вода) и
одбрана од поплави, лизгање на земјишта или одрони,
можност од појава на големи свлечишта или лавини,
можност од појава на големи пожари, хемиска опас-
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ност, радиолошко или јонизирачко зрачење, можно
настанување на опасност од непријателски напад од
воздух или друг вид големи опасности по животот и
безбедноста на населението или материјалните добра.

Член 16
Центарот соработува со Дирекцијата за заштита и
спасување за содржината на текстот на соопштенијата
и препораките за населението.

Член 14

Член 17
Центарот и имателите на сопствени системи за тревожење со сирени од член 9 став 1 од оваа уредба по
завршување на опасноста го емитуваат знакот за престанок на опасноста.
За престанокот на опасноста Центарот известува со
соодветно соопштение преку радијата и телевизиите,
дневните весници, електронските медиуми (портали) и
операторите на јавните електронски комуникациски
мрежи и услуги.

Кај имателите на сопствени системи за тревожење
со сирени од член 9 став 1 од оваа уредба вклучени во
единствениот систем за тревожење на Република Македонија, се воспоставува далечинско управување со сирените со кои располагаат и нивно поврзување со централниот уред за управување со сирените од системот
за тревожење на Центарот.
Имателите на сопствени системи за тревожење ако
не се поврзани со единствениот систем за тревожење
на Република Македонија, во случај на настанување
ризик и опасност по животот и безбедноста на населението или материјалните добра предизвикана од нивна
дејност, потребно е веднаш да извршат тревожење и за
истото да го известат Центарот.
За сирените кои не се вклучени во системот на далечинско управување со сирените на Центарот и сирените на имателите на сопствени системи за тревожење
со сирени од член 9 став 1 од оваа уредба, се изработува план за начинот и постапките за нивно вклучување,
обезбедување лица за управување (вклучување/исклучување) на сирените и обезбедување средства за врски
и постојана комуникација со Центарот.
Лицата одговорни за управување со сирените од

Член 18
Евиденцијата и ажурирањето на податоци за постојана комуникација и координацијa на центарот со
радијата и телевизиите, дневните весници, електронските медиуми (портали) и операторите на јавните
електронски комуникациски мрежи и услуги се врши
согласно Уредбата за утврдување на оперативните постапки за меѓусебна комуникација, координација, соработка и постапување на субјектите во системот за управување со кризи.
Субјектите од став 1 на овој член ги разменуваат
потребните податоци со Центарот заради брзо и ефикасно спроведување на известување и давање на препораки за населението во случај на потреба.

член 9 став 1 од оваа уредба ги вклучуваат сирените во
случај на забележан ризик или опасност или веќе настаната опасност по животот и безбедноста на населението и материјалните добра или по налог на одговорните
лица од Центарот.
Соработката, координацијата и комуникацијата помеѓу Центарот и имателите на сопствени системи за тревожење со сирени се остварува согласно изработени и
меѓусебно усвоени стандардни оперативни процедури.

Член 19
Центарот и имателите на сопствени системи за тревожење со сирени од член 9 став 1 од оваа уредба вршат редовна техничка проверка и контрола на исправноста на системите за тревожење и сирените со вклучување на истите и емитување на еден сигнал за опасност
и сигнал за престанок на опасноста секој последен петок во месецот во периодот од 12,00 часот до 12,30 часот.

Член 15
По извршеното тревожење и емитување на знакот
за опасност, Центарот го известува населението со соопштенија и препораки за видот на опасноста и мерките и постапките кои што треба да ги спроведе преку радијата и телевизиите, дневните весници, електронските
медиуми (портали) и операторите на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги.

Член 20
Пред вршење на тревожењето за техничка проверка
на исправноста на системите за тревожење и сирените
и нивното вклучување, од страна на Центарот се доставува известување до радијата, телевизиите, дневните
весници, електронските медиуми (портали) и операторите на јавните електронски комуникациски мрежи и
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услуги за информирање на населението за претстојната
проверка на техничката исправност на системите за
тревожење и сирените.
Известувањето од став 1 на овој член содржи податоци за времето и видот на знакот со кој ќе се тревожи
населението за опасноста и престанокот на опасноста
со цел превентивно запознавање на населението со знакот за тревожење.
Редовните контроли, проверки и тестови на сирените од единствениот систем за тревожење на Република
Македонија се вршат од страна на стручните вработени
лица од Центарот како и субјектите кои располагаат со
сопствени системи за тревожење со сирени.
Член 21
Радијата, телевизиите, дневните весници, електронските медиуми (портали) и операторите на јавните
електронски комуникациски мрежи и услуги на барање
на Центарот, соопштенијата или препораките во случај
на ризик и непосредно наидување на опасност по добрата, здравјето и животот на населението предизвикани
од елементарни-природни непогоди, техничко-технолошки катастрофи или индустриски несреќи или
непосредно загрозување на безбедноста, независноста
и суверенитетот на Република Македонија ги објавуваат согласно нивните технички можности.
По исклучок од став 1 на овој член, во случај на итност и наидување на ризик или опасност, радијата и телевизиите го вклучуваат во програма дежурното лице
од Центарот заради известување и емитување на известувањето и препораките на населението за опасноста
по добрата, здравјето и животот на населението која
наидува. Вклучувањето во програмата во случај на потреба може да биде и во неколку дополнителни случаи
со повторување на соопштението и препораките.
ПОСТАПКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Член 22
По емитувањето на знакот за опасност, како и по
добивање на телефонски повик или испраќање порака
на мобилните и фиксните телефони, граѓаните треба да
ги вклучат радио и телевизиските уреди и да очекуваат
соопштенија и препораки од Центарот и да постапуваат соодветно на нив.
Член 23
Емитувањето на знакот за опасност предвидува
предупредување на населението за опасноста со која се
загрозува животот и безбедноста на населението или
материјалните добра.
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Во зависност од видот на опасноста, се емитува соодветниот знак за тревожење од член 5 став 2 од оваа
уредба.
Член 24
Постапки на населението во зависност од видот на
опасноста се:
1. Во случај на воздушна опасност и можен напад и
бомбардирање од воздух, постапките на населението
во зависност од местото каде се наоѓа се следните:
-на отворен простор, во јавни објекти или друго јавно место, потребно е без паника, смирено да се упатат
до најблиското јавно засолниште или друго погодно
место за засолнување и да постапуваат и да ги следат
дополнителните упатства добиени преку јавните медиуми, пораки на телефоните и од Центарот;
- во случај на воздушна опасност ако се најдат во
возило, јавен превоз или друг превоз потребно е да се
запре возилото, да се паркира без да се попречува сообраќајот и сите патници да се упатат до најблиско јавно
засолниште;
- ако се најдат на работното место треба да постапуваат во согласност со потсетникот или упатството и
препораките донесени од работодавачот;
- ако се најдат во стан или куќа треба да се исклучат инсталациите за вода, струја, гас;
- да обезбедат средства и начин за слушање на дополнителните препораки и соопштенија преку јавните
медиуми;
- ако располагаат со комплет за лична заштита, истиот треба да го земат и имаат со себе. Расположивите
намирници од храна, вода, прибор за лична хигиена,
пари, лични документи, соодветна прекривка или ќебе
да ги земат со себе и смирено да се упатат до најблиските подрумски простории или до најблиското засолниште и да се придржува на пропишаниот ред во засолништето;
- во случај на настанат терористички напад да се
следат советите, соопштенијата и препораките од надлежните служби преку медиумите или да се очекуваат
пораки на телефоните.
2. Во случај на радиолошко-хемиско-биолошка
опасност, нуклеарен удар или техничко технолошки
катастрофи, населението ги презема истите мерки и постапки предвидени со постапките во случај на воздушна опасност.
Во случај на нуклеарен удар и забележен светлосен
блесок веднаш да се свртат на спротивната страна и користејќи најблиско погодно место или засолниште да
легнат со лицето кон земјата, да ги заштитат отворените делови од телото со облеката која ја имаат и по исте-
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кот на една-две минути да стават на себе дополнителна
облека или средства за лична заштита и да се упатат до
најблиското засолниште. Да се напушти што побрзо и
безбедно близината од локацијата со радијација.
Во случај на настаната хемиска опасност, да се напушти отворениот простор и да се влезе во најблизок
затворен простор или засолниште. Да се вклучат радиото или ТВ приемниците и да се очекуваат и следат соопштенија, препораки преку средствата за јавно информирање од страна на надлежните служби. Да се преземат мерки за заштита и спасување или евакуација во
согласност со упатствата и препораките. Да се исклучат сите доводи на електрична енергија, гас и вода,
клима уреди, вентилатори и да се затворат што подобро вратите и прозорите во просториите каде се престојува, ако граѓаните се во затворени простории - станови
или куќи. Да се подготват сите можни прирачни или
специјални средства за заштита како што се заштитни
маски, ракавици, чизми, одела, наметки, влажни и наводенети крпи, марами, непропусни мантили, капути
или слично. Да се набљудува движењето на супстанцата ако таа е видлива и постојано да се следат препораките и соопштенијата од страна на медиумите и пораките на телефони.
3. При емитување на знакот за опасност од елементарни – природни непогоди и други несреќи, постапките на населението ќе бидат во зависност од видот на
опасноста:
а. Во случај на забележан пожар веднаш да се известат одговорните служби на бесплатните телефонски
броеви за итни повици 193 (Бригадата за противпожарна заштита) или 195 (Центарот) и да се дадат најнеопходните потребни податоци за опасноста.
Постапките при пожар во објект се:
- да се исклучи доводот на електрична енергија, доводот на плин и гас и печките на течно и цврсто гориво. Ако пожарот е почетен или помал пожар и е во
непосредна близина да се обидат да го локализираат и
изгаснат. Да се затворат сите врати и прозори за да се
намали струењето на воздух, ветер и количеството на
кислород и разгорување на пожарот.
- да се земат најнеопходните лични работи и документи, и сите лица заеднички да го напуштат објектот
и засолнат на безбедно место. Да се следат пропишаните упатства и препораки од куќниот ред или препораките на работодавачот. Да се учествува во локализирање на почетни или помали пожари во соработка со
стручните лица од противпожарната единица. Лицата
да се подготват за средба со густ дим и да облечат чев-
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ли со подебела основа, џемпер или капут и со наводенети крпи со вода да го покријат носот и устата. Никогаш да не се користи лифт. Ако нема директно загрозување од пожарот да се затвори противпожарната врата
ако ја има и да се остане во станот, чекајќи помош од
пожарникари.
При пожар на отворен простор или шумски пожар,
веднаш да се известат надлежните служби на бесплатните телефонските броеви за итни повици 193 (Бригадата за противпожарна заштита) или 195 (Центарот).
Ако пожарот е во зачеток и ако може, да се преземат
мерки за негово гасење со прирачни средства.
б. Во случај на опасност од поплава:
- ако лица се најдат во објект, веднаш да се исклучат електричната и водоводната инсталација;
- да се извести веднаш на телефонскиот број за итни повици 195 (Центарот);
- да се земат со себе најнеопходните лични документи, пари, средства за комуникација, соодветни покривки, ќебиња, мобилни телефони, да се засолни најнеопходната покуќнина, прехранбени продукти на повисоките делови од објектот и лицата да се упатат на
безбедно-повисоко место;
- да се очекуваат известувања и соопштенија преку
јавните медиуми, пораки на телефоните и препораки за
постапување;
- ако дождот интензивно паѓа подолго време да бидат подготвени за можна поплава во околината каде
живеете. Да се следат локалните и останати радија и
телевизии, нивните соопштенија и препораки, заради
информации од можна поплава. Да се подготви вода,
храна, лекови, облека и обувки и друга неопходна опрема, заради можна евакуација од местото.
в. Во случај на опасност од настанување на невреме, обилни дождови, олуја, грмотевици да не се останува на отворен простор. Да се влезе во затворена и
безбедна повисока просторија која нема да се поплави
или сруши од силното невреме и ветар.
Да се исклучат сите електрични уреди или да се исклучи доводот на електрична енергија. Да се известат
во случај на наидување опасност по животот и безбедноста на населението, надлежните служби на бесплатните телефонските броеви за итни повици 193 (Бригадата за противпожарна заштита), ако е потребна итна
медицинска помош, телефонскиот број 194 (Итната медицинска помош) или 195 (Центарот).
При престој на отворен простор да се избегнува засолнување покрај високи стебла, дрва, престој на отворено, бањање на плажи или во вода, осамени објекти,
возење велосипеди, мотори, трактори или слично.
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г. Во случај на настанување големи лизгања на земјиште или одрони на земја предизвикани од акумулирање на големи количини на вода во земјата поради,
обилни дождови, порои, подземни води на оголени
земјишта да се известат надлежните служби на бесплатните телефонски броеви 195 (Центарот) а во случај
на потреба од медицинска помош 194 (Итната медицинска помош) и 192 (Полицијата) заради проблеми
настанати во сообраќајот и прекин на патниот или железнички сообраќај. Да се пријават сите забележани паѓања на далекуводи, бандери, прекини на електрична
енергија, прекини на патишта или железнички пруги,
темели на куќи или згради или слично.
Да се разгледа можноста од итно и безбедно напуштање на просторот зафатен од лизгање или одрони. Лицата во случај на возење на моторни возила, поради
можни одрони и прекини на патниот правец, да бидат
внимателни при возењето. Да се известат сите најблиски соседи за безбедно напуштање на просторот.
Да се слушаат препораките и соопштенијата преку
јавните медиуми – радија и телевизии. Да се помогне
на евентуални повредени, стари лица, соседи, деца или
лица со посебни потреби ако има такви, без да се доведува сопствениот живот во опасност.
д. Во случај на настанување на големи лавини,
снежни врнежи, наноси од снег или други непогоди со
кои се загрозува животот и безбедноста на населението
или материјалните добра, потребно е да не се напуштаат домовите или просториите во кои се престојува во
тој момент. Во случај да постои опасност по безбедност на објектите во кои се престојува да бидат зафатени од опасностите и непогодите и нивно рушење, потребно е што поскоро и без паника да се напуштат објектите и лицата да се засолнат на безбедни места во
непосредната околина.
Веднаш да се извести надлежната и одговорна
служба на бесплатниот телефонските број за итни повици 195 (Центарот).
Во случај на престој на места кои се подложни за
настанување на снежни наноси и лавини најголемата
самозаштита претставува набљудување на просторот
на кои се можни настанувања на снежните наноси или
лавини.
Во случај на завлекување од лавина да се постават
рацете пред самата глава и лице за да се овозможи
простор за воздух и дишење. Да се бара помош во истиот момент со викање и евентуално вртење на мобилниот телефон ако има можност. Ако се забележани
местата каде има лица затрупани од лавина, да се забележат одредени карактеристики, должини и да се внимава од можно движење на нова лавина.
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4. При емитување на знакот за престанок на опасноста да се напуштат просториите, засолништата или
безбедните места кои се користени и да се вратат граѓаните во своите домови или на работните места. Да се
следат препораките и соопштенијата преку медиумите
во врска со можноста од давање на прва помош на повредени лица, спасување на лица, да се пристапи кон гасење на настанати пожари, расчистување на урнатини,
деконтаминација или слично.
Член 25
Заради запознавање на населението со знаците за тревожење и постапките на населението од страна на Центарот се изготвуваат плакати и флаери кои ги содржат знаците за тревожење, постапките на населението и телефонските броеви за итни повици во Република Македонија.
Центарот во соработка со Дирекцијата за заштита и
спасување ја утврдува содржината на текстот на плакатите и флаерите со знаците за тревожење и постапките
на населението.
Плакатите и флаерите се печатат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазик, согласно Законот за употреба на јазик што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците за локалната самоуправа.
Во општините, граничните премини и терминали,
наплатни рампи, хотелските капацитети, аеродромите,
железничките и автобуски станици и слично, плакатите
и флаерите може да се печатат и на англиски,
француски, германски, руски или друг светски јазик.
Член 26
Сопствениците или корисниците на објекти каде
има присуство на поголем број на лица како што се:
станбени згради, детски градинки, основни и средни
училишта, факултети, спортски објекти, сали, музеи,
театри, кино сали, стадиони, трговски центри, банки,
хотели и други јавни објекти набавуваат плакати и
флаери со знаците за тревожење и постапки на населението и ги поставуваат на видни места во објектите.
ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 27
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Уредбата за знаците за тревожење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.9/07).
Член 28
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9611/1
20 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3887.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика
бр. 09-4366/1 од 12.10.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9546/1
Претседател на Владата
20 ноември 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3888.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика
бр. 09-4365/1 од 12.10.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9546/2
Претседател на Владата
20 ноември 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3889.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.11.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика
бр. 09-4364/1 од 12.10.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9546/3
Претседател на Владата
20 ноември 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3890.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика
бр. 09-4363/1 од 12.10.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9546/4
Претседател на Владата
20 ноември 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3891.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.11.2018 година, донесе

Стр. 10 - Бр. 217

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС
- БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и
глас - Битола бр. 09-4367/1 од 12.10.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9654/5
Претседател на Владата
20 ноември 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3892.
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА СОЕДИНЕТИТЕ МЕКСИКАНСКИ ДРЖАВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Се дава согласност Енвер Малиќи да се именува за
Почесен конзул на Соединетите мексикански држави
во Република Македонија, со седиште во Скопје.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10426/1
Претседател на Владата
27 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3893.
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2018 година, донесe
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
СОЕДИНЕТИТЕ МЕКСИКАНСКИ ДРЖАВИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО
СКОПЈЕ
Член 1
Соединетите мексикански држави отвораат Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во
Скопје.

27 ноември 2018

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10427/1
27 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3894.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018),
Судскиот совет на Република Македонија на седницата
одржана на ден 30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНЕН
СУД СКОПЈЕ
1. За претседател на Апелационен суд Скопје е избрана:
Лидија Димчевска - судија на Апелационен суд
Скопје.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1463/1
30 октомври 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3895.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот
за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018),
Судскиот совет на Република Македонија на седницата
одржана на ден 30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД ДЕБАР
1. За претседател на Основен суд Дебар е избран:
- Илир Исени - судија на Основен суд Дебар.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1464/1
30 октомври 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

27 ноември 2018
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3896.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) и член 41 и 42
од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 , 61/2015,
197/17 и 83/2018), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 30.10.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА AПЕЛАЦИОНИОТ
СУД СКОПЈЕ

3898.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) и член 41 и 42
од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 , 61/2015,
197/17 и 83/2018), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 30.10.2018 година,
донесe
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УПРАВЕН СУД

1. За судија на Апелациониот суд Скопје за кривична област е избран:
- Лирие Елези Ајрулау - судија на Основен суд
Скопје 1 Скопје.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. За судија на Управниот суд е избрана:
- Елизабета Васкова - државен советник во Судскиот совет на Република Македонија.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1465/1
30 октомври 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3897.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) и член 41 и 42
од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 , 61/2015,
197/17 и 83/2018), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 30.10.2018 година,
донесе

Бр. 08-1469/1
30 октомври 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3899.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) и член 41 и 42
од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 , 61/2015,
197/17 и 83/2018), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 30.10.2018 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВИШ УПРАВЕН СУД

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УПРАВЕН СУД

1. За судија на Вишиот управен суд е избран:
- Субхи Јакупи – поранешен член на Државна изборна комисија.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. За судија на Управниот суд е избрана:
- Имсале Хасани – помлад соработник во Основен
суд Тетово.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1468/1
13 мај 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

Бр. 08-1470/1
30 октомври 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
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