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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1566. 

Врз основа на член 40-а став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 11 јули 2017 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОРТПАРОЛ НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 1. За портпарол на Владата на Република Македо-

нија се именува Миле Бошњаковски.  
 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3409/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1567. 

Врз основа на член 51 од Законот за комплементар-
на и алтернативна медицина („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 25/2015 и 39/2016), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 11 
јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈУ ЦЕНТАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА КИНЕСКА 

МЕДИЦИНА - ШТИП 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на Јавната установа Центар 
за традиционална кинеска медицина-Штип, се разре-
шуваат:  

- Јордан Пачков 
- Антонета Иванова и 
- Бојана Ѓуровска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3452/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1568. 

Врз основа на член 7 од Законот за основање на 
Македонската академска истражувачка мрежа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 124/2010, 
47/2011 и 41/2014), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМСКА  

ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Македонската академска истражувачка мрежа, се раз-
решуваат: 

- Бесник Ракипи 
- Гоце Гаврилов  

- проф. д-р Анастас Мишев  
- доц. д-р Благој Делипетрeв  
- проф. д-р Пеце Митревски  
- проф. д-р Иван Бимбиловски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3453/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1569. 

Врз основа на член 12 и 16 од Законот за стандар-
дизација („Службен весник на Република Македо-
нија“бр. 54/2002, 84/2012, 23/2013, 41/2014 и 53/2016), 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИС-
КОТО РАБОТЕЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАН-
ДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Од должноста членови на  Одборот за контрола 

на материјално - финансиското работење на Институ-
тот за стандардизација на Република Македонија, се 
разрешуваат: 

- Дејан Брзаковски  
- Зоран Глигоров 
- Исак Абази. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3454/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1570. 

Врз основа на член 10 став 3 и 21 од Законот за ак-
редитација („Службен весник на Република Македо-
нија“бр. 120/2009, 53/2011, 41/2014 и 53/2016), член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА НАДЗОР НА МАТЕРИЈАЛНО 
ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА НА ИНСТИТУТОТ 
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Од должноста претседател и членови на Одборот 

за надзор на материјално финансиска контрола на Ин-
ститутот за акредитација на Република Македонија, се 
разрешуваат: 

а) од претседател: 
-Душко Тасев 
б) од членови: 
-Лилјана Ѓуровска и 
-Ристо Мрмов. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-3455/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1571. 

Врз основа на член 11 Законот за акредитација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
120/2009, 53/2011,  41/2014 и 53/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕ-
ТОТ НА ИНСТИТУТОТ  ЗА  АКРЕДИТАЦИЈА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. На претседателот и членовите на Советот на Ин-

ститутот за акредитација на Република Македонија им 
се утврдува престанок на мандатот и тоа: 

а) на претседателот: 
- Борче Размоски, од Министерството за транспорт 

и врски 
б)на членовите: 
на предлог на Владата  
- Нериман Џеладини, од Министерството за еконо-

мија 
- Оливера Бичиклиски, од МЗШВ   
- Бети Вуковојац, од Бирото за метрологија 
претставник од универзитетите  
- Анита Грозданов   
на предлог на стопанските комори  
- Јадранка Аризанковска и  
- Митко Алексов  
на предлог од телата за оцена на сообразност  
- Елена Јевтоска и   
- Благоја Богоевски  
претставник од Организацијата на потрошувачите  
- Татјана Тасевска  
претставник од редот на вработените на ИАРМ 
- Дејан Стојковски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3456/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1572. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 
и 127/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ-
ОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 
НА ДРЖАВНО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХАБИЛИТА-
ЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН  

ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на Државно училиште за 
рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид 
„Димитар Влахов“ - Скопје, се разрешуваат: 

- Силвана Јорданова   
- Ивица Јанковски   
- Марија Бошковска.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3457/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1573. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 
и 53/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОК НА МАНДА-
ТОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ  ПРЕТСТАВНИЦИ ВО 
СОВЕТОТ НА  ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД –  

ОХРИД 
 
1. На определените претставници на Советот на 

Јавната научна установа ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД 
– Охрид, им се утврдува престанок на мандатот и тоа 
на: 

- проф. д-р Васо Цуцулески 
- проф. д-р Стојан Велкоски 
- проф. д-р Цветко Андреески. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3458/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1574. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ И В.Д. ЧЛЕНОВИ 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА 
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И  РЕГИОНАЛНИТЕ  ПАТИШТА 

„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови и в.д. членови на Надзор-

ниот одбор за контрола на материјално-финансиското 
работење на ЈП за одржување и заштита на магистрал-
ните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – 
Скопје се разрешуваат: 

- Пеце Стојковски 
- Светлана Митровска 
- Соња Ѓелова-Стојанова – од в.д. член 
- Марина Петровска 
- Лидија Лазарова-Цветковска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3459/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1575. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 
и 53/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОК НА МАНДА-
ТОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ  ПРЕТСТАВНИЦИ ВО 
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА  

ИСТОРИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. На определените претставници на Советот на 

Јавната научна установа ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛ-
НА ИСТОРИЈА – Скопје, им се утврдува престанок на 
мандатот и тоа на: 

- д-р Драги Митревски 
- Васко Дукмеџиев 
- Игор Сотиров. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3460/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1576. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИОТ 
ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКА  ИНФРАСТРУКТУРА  „МАКЕДОНСКИ  

ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на ЈП 
за железничка инфраструктура „МАКЕДОНСКИ ЖЕ-
ЛЕЗНИЦИ“ – Скопје се разрешуваат: 

- Мара Срезовска 
- Анета Стојановска-Стефанова 
- Марија Николова 
- Ружица Бошнакоска 
- Јагнула Куновска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3461/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1577. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 
и 53/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОК НА МАНДА-
ТОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ  ПРЕТСТАВНИЦИ ВО 
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО 
КУЛТУРНО  НАСЛЕДСТВО  НА  АЛБАНЦИТЕ - 

СКОПЈЕ 
 
1. На определените претставници на Советот на 

Јавната научна установа ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ – 
Скопје, им се утврдува престанок на мандатот и тоа на: 

- д-р Авзи Мустафа  
- д-р Миџаит Положани 
- д-р Илбер Села. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3462/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1578. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИ-
ОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТО-
ПАНИСУВАЊЕ  СО  ДРЖАВНИТЕ  ШУМИ   

„МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – П.О. СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на ЈП 
за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОН-
СКИ ШУМИ“ – П.О. Скопје се разрешуваат: 

- Сабедин Рамука 
- Јовче Стојановски 
- Марија Ѓошева 
- Елена Готовска 
- Адријана Костовска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3464/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1579. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 
и 53/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОК НА МАНДА-
ТОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ  ПРЕТСТАВНИЦИ ВО  

СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ – 
ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА - ОХРИД 

 
1. На определените претставници на Советот на 

Јавната научна установа ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ – 
ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА – ОХРИД, им се утврдува 
престанок на мандатот и тоа на: 
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- Борис Аговски 
- Иван Стојановски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3465/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1580. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИ-
ОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТО-
ПАНИСУВАЊЕ  СО  ПАСИШТА  – СКОПЈЕ   

  
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на ЈП 
за стопанисување со пасишта – Скопје се разрешуваат: 

- Маја Миловановиќ Михајловиќ 
- Наил Мефаилоски 
- Димитар Шулевски 
- Елена Новачка 
- Неделчо Крстевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3466/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1581. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 
и 53/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОК НА МАНДА-
ТОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ  ПРЕТСТАВНИЦИ ВО 
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ  ЗА МАКЕДОНСКА 

ЛИТЕРАТУРА - СКОПЈЕ 
 
1. На определените претставници на Советот на 

Јавната научна установа ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОН-
СКА ЛИТЕРАТУРА – Скопје, им се утврдува преста-
нок на мандатот и тоа на: 

- д-р Ангелина Бановиќ-Марковска 
- д-р Снежанка Веновска-Антевска 
- д-р Маја Ангеловска-Панова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3467/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

1582. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИ-
ОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА БЕР-
ЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СО П.О. СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на ЈП 
за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје се 
разрешуваат: 

- Мухамед Реџепи 
- Сашко Милковски 
- Војислав Јанковиќ 
- Мите Трајков 
- Зоран Тошиќ. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3468/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1583. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 
и 53/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОК НА МАНДА-
ТОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ  ПРЕТСТАВНИЦИ ВО 
СОВЕТОТ  НА ЈНУ ИНСТИТУТ  ЗА  ФОЛКЛОР  

„МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ - СКОПЈЕ 
 
1. На определените претставници на Советот на 

Јавната научна установа ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР 
„Марко Цепенков“ - Скопје, им се утврдува престанок 
на мандатот и тоа на: 

-  д-р Гоце Цветановски 
-  д-р Теон Џинго 
-  д-р Илчо Јованов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3469/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1584. 

Врз основа на член 9 од Законот за основање на Јав-
ното претпријатие Македонска радиодифузија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 
98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИОТ 
ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ  НА ЈП „МАКЕДОНСКА  

РАДИОДИФУЗИЈА“ – СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на ЈП 
„МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА“ – Скопје се раз-
решуваат: 

- Марина Богоевска 
- Измет Бисљими 
- Нико Кардула 
- Милан Солаков 
- Деспина Спасовска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3470/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1585. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 
и 53/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОК НА МАН-
ДАТОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ  ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕ-
ДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“  - СКОПЈЕ                                 

 
1. На определените претставници на Советот на 

Јавната научна установа ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОН-
СКИ ЈАЗИК „Крсте Мисирков“- Скопје,  им се утврду-
ва престанок на мандатот и тоа на: 

- д-р Лилјана Гушевска 
- д-р Димитар Пандев 
- проф. д-р Јованка Денкова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3471/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1586. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИ-
ОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ВО-
ДОСНАБДУВАЊЕ  „СТУДЕНЧИЦА“ – КИЧЕВО 

 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на ЈП 
за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево се раз-
решуваат: 

- Бобан Миноски 
- Ненад Магдески 
- Шеваљ Цеку 
- Веле Дичоски 
- Милорад Шкиљевиќ. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3472/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1587. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 
и 127/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ-
ОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 
НА ДСУ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  

„ИСКРА“ - ШТИП 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на ДСУ за образование и 
рехабилитација „Искра“ - Штип, се разрешуваат: 

- Илија Кикиритков   
- Роза Манева    
- Елена Коцева. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3473/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1588. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИ-
ОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕ  НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП 
 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на ЈП 
за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕ-
ТОВИЦА“ – Пробиштип се разрешуваат: 

- Златко Николов 
- Ернад Цамиќ 
- Билјана Максимова-Трајчева 
- Благој Делипетрев 
- Тина Таскова-Спасовска. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-3474/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1589. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 
и 127/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ-
ОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 
НА ДРЖАВЕН УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР ЗА  ОБРА-
ЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „ПАРТЕНИЈА  

ЗОГРАФСКИ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на Државен училишен цен-
тар за  образование и рехабилитација „Партенија Зог-
рафски“ - Скопје, се разрешуваат: 

- Наташа Илиевска   
- Мирјана Настоска   
- Лидија Дуролојкова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3475/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1590. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИ-
ОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ  НА ЈАВНО  

ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА 
  
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на 
Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола се разре-
шуваат: 

- Васка Арсовска-Цветаноски 
- Ирена Талевска 
- Билјана Ивановска 
- Јулијана Пејовска 
- Јелена Костовска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3476/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

1591. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 
и 127/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШ-
НИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВА-
ЧОТ  НА ДРЖАВНИОТ МУЗИЧКИ УЧИЛИШЕН 

ЦЕНТАР „СЕРГЕЈ МИХАЈЛОВ“ – ШТИП 
 
1. Од должноста в.д. членови на Училишниот одбор 

- претставници на основачот на Државниот музички 
училишен центар „Сергеј Михајлов“ – Штип, се разре-
шуваат: 

- Добрила Черќезова 
- Ана Јакимова и 
- Бранко Горгиев. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3477/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1592. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИ-
ОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“ 

– ВЕЛЕС 
 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на 
Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – 
Велес се разрешуваат: 

- Јакуп Лимани 
- Татјана Бошков 
- Неџип Потуровиќ 
- Анѓел Левков 
- Благој Папазов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3478/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1593. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 
и 127/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ПРИМЕНЕТА 
УМЕТНОСТ „ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“ – СКОПЈЕ  

 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на Државно средно учи-
лиште за применета уметност „Лазар Личеноски“ –  
Скопје, се разрешуваат: 

- Салко Куч 
- Оливера Ристеска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3479/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1594. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИ-
ОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО 

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на ЈП 
за управување и заштита на повеќенаменското подрач-
је „ЈАСЕН“ – Скопје се разрешуваат: 

- Александар Костадиноски 
- Стефан Димовски 
- Никола Габроски 
- Благојче Атанасоски 
- Хермина Николовска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3480/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1595. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 
и 127/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ-
ОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 
НА ДРЖАВНО УЧИЛИШТЕ ЗА ФИЗИЧКА КУЛ-
ТУРА „МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО“ -  СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на Државно училиште за 
физичка култура „Методи Митевски Брицо“ - Скопје, 
се разрешуваат: 

- Данијел Апостолоски   
- Мирјана Стојкова   
- Ивана Петрова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3481/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1596. 

Врз основа на член 17 од Законот објавување на за-
коните и другите прописи и акти во „Службен весник 
на Република Македонија“ („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 56/1999 и 43/2002), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 11 
јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИ-
ОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО  РАБОТЕЊЕ НА ЈП СЛУЖБЕН  

ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на ЈП 
Службен весник на Република Македонија се разрешу-
ваат: 

- Аки Мустафи 
- Васко Апостоловски 
- Гоце Кузмановски 
- Нелко Нелковски 
- Ромео Јосифоски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3482/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1597. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 
и 127/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ-
ОТ ОДБОР –ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 
НА ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХА-
БИЛИТАЦИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ „СВ. НАУМ 

ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на Државно средно учи-
лиште за рехабилитација и образование „Св. Наум 
Охридски“ Скопје, се разрешуваат: 
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- Даниела Граороска 
- Пенка Мантова-Здравковска 
- Ирена Стојанова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3483/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1598. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИ-
ОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО   РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО  

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
  
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на 
Јавно претпријатие за државни патишта се разрешу-
ваат: 

- Ана Трајчева 
- Филип Василески 
- Сејдија Фазлиоски 
- Билјана Ќулавковска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3484/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1599. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 
и 127/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ-
ОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 
НА ДРЖАВНО  МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ – БИТОЛА 

 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на Државно  музичко учи-
лиште – Битола, се разрешуваат: 

- Александар Наумовски 
- Даниел Митревски 
- Слободан Стојкоски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3485/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

1600. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА НАДЗОРНИ-
ОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТО-
ПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ СОП-
СТВЕНОСТ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

  
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на ЈП 
за стопанисување со објектите за спорт сопственост на 
Република Македонија се разрешуваат: 

- Вида Крстевска 
- Ибраим Тршана 
- Петар Стојановски 
- Павле Топузовски 
- Трајчо Грков. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3486/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1601. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 
и 127/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ  НА ДМУ  

„ТОДОР СКАЛОВСКИ - ТЕТОЕЦ“ – ТЕТОВО 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на ДМУ„Тодор Скаловски -
Тетоец“ – Тетово, се разрешуваат: 

- Павлина Радическа 
- Веле Кироски 
- Анита Алии. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3487/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1602. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 
и 127/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ  

ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 
НА СПОРТСКАТА АКАДЕМИЈА 

 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на Спортската академија, 
се разрешуваат: 

- Игор Јуруков  
- Горан Тодороски  
- Сафет Незири. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3488/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1603. 

Врз основа на член 7 од Законот за учебници за ос-
новно и средно образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.98/2008, 99/2009, 83/2010, 
36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014, 
146/2015, 217/2015 и 30/2016), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 11 јули 2017 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УЧЕБНИЦИ 

 
1. Од должноста претседател и членови на Нацио-

налната комисија за учебници се разрешуваат:   
а) од  претседател: 
- проф.д-р Ратко Дуев 
б) од членови: 
од редот на високообразовните и научните устано-

ви од областа на јазиците: 
- д-р Гоце Цветановски 
- проф. д-р Зеќирија Незири  
- проф. д-р Луси Кaраниколова-Чочоровска 
- проф. д-р Екатерина Бабамова 
 од редот на високообразовните и научните устано-

ви од областа на општествено-хуманистичките науки: 
- проф. д-р Александар Климовски 
- доц. д-р Мимоза Серафимова 
 од редот на високообразовните и научните устано-

ви од областа на природните науки, математика и тех-
ника: 

- проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска 
- проф. д-р Никита Шекутковски 
- доц. д-р Азир Јусуфи 
- доц. д-р Горан Велинов 
 од редот на високообразовните и научните устано-

ви од областа на уметностите и спортот: 
- проф. д-р Никола Смилков 
- проф. д-р Висар Ганиу 
- Валентина Божиновска 
 од редот на основните и средните училишта: 
- Павле Стојанов 
- Никица Давкова 
- Ирфан Шабани 
- Нухи Дарлишта 
- Мирослав Цветаноски 
- Доне Донев 
- Весна Ничева. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3489/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

1604. 
Врз основа на член 124 од Законот за основното об-

разование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016 и 127/2016) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ-
ОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 

НА ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  
„Д-Р ЗЛАТАН СРЕМЕЦ“ – СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на Посебното основно учи-
лиште „Д-р Златан Сремец“ – Скопје се разрешуваат:  

- Вера Жупан 
- Далибор Мержанов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3490/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1605. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  

ВИНИЦА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Центар за социјална работа  Виница, се разрешуваат: 
претставници на основачот 
- Горанчо Лазаров  
- Даниела Митева Кузмановска 
- Марија Голчовска-Механџиска 
од Советот на општината 
- Стојка Десподова   
од редот на стручните работници 
- Магдалена Глигорова.   
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3491/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1606. 
Врз основа на член 124 од Законот за основното об-

разование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016 и 127/2016) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ-
ОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 
НА ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ЗА 
УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ВОСПИТНО-ОБРА-
ЗОВНИ ПОТРЕБИ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  

– НОВО СЕЛО 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на Посебното основно учи-
лиште за ученици со посебни воспитно-образовни пот-
реби „Св. Климент Охридски“ – Ново Село се разрешу-
ваат:  

- Силвана Маркова  
- Коце Русков. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3493/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1607. 

Врз основа на член 34 од Законот за стручно обра-
зование и обука („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 
24/2013, 137/2013, 41/2014 и 145/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗО-

ВАНИЕ И ОБУКА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Центарот за стручно образование и обука се разрешу-
ваат: 

- Наташа Јаневска 
- Елеонора Јовановиќ 
- Душица Перишиќ 
- Данела Арсовска 
- Златко Леов 
- Ридван Зеќири 
- Ардијана Исахи-Палоши 
- Лепа Трпчевска 
- Билјана Апостоловска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3495/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

1608. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за стручно 

образование и обука („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 
24/2013, 137/2013, 41/2014 и 145/2015) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА СОВЕТОТ ЗА 
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 
1. Од должноста членови на Советот за стручно об-

разование и обука се разрешуваат: 
- Даниела Граороска 
- Назухтере Сулемани 
- Бојана Илиевска 
- д-р Јасмина Мајстороска 
- м-р Весна Хорватовиќ 
- Ристо Тасев 
- м-р Анета Трајковска 
- Снежана Денковска 
- Дарко Велков 
- Ардита Дема-Мехмети. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3496/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1609. 

Врз основа на член 124 од Законот за основното об-
разование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016 и 127/2016) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И В.Д. ЧЛЕН НА УЧИ-
ЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
НА ДЕЦА  СО  ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“  

– БИТОЛА 
 
1. Од должноста член и в.д. член на Училишниот 

одбор – претставници на основачот на Заводот за реха-
билитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ – 
Битола се разрешуваат:  

- Марјанче Ѓуровски 
- Ристо Колешовски – од в.д. член. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3497/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1610. 
Врз основа на член 38 од Законот за образование на 

возрасните („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 
144/2014, 146/2015 и 30/2016) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата  одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ВОЗРАСНИТЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа  Центар за образование на возрасните 
се разрешуваат: 

- Рајне Велиновска Лазаревска 
- Агим Рушити 
- Ленче Коцевска  
- Изет Ризаху 
- м-р Анета Трајковска 
- Данела Арсовска 
- Снежана Денковска 
- Мевљане Неџипи 
- Ирена Милков 
- Маја Крстевска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3498/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1611. 

Врз основа на член 9 од Законот за образование на 
возрасните („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 
144/2014, 146/2015 и 30/2016) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 

 
1. Од должноста членови на Советот за образование 

на возрасните се разрешуваат:  
- Трајче Митревски 
- Елена Ризова 
- Никица Мојсоска-Блажевски 
- Валентина Гоцевска 
- Ајше Селмани 
- Кети Велкова 
- Трајче Петковски 
- Весна Арсовска-Динковска 
- Татјана Шестовиќ 
- Мустафа Мандал 
- м-р Борис Тримчев 
- Маја Савеска 
- Оливија Штерјова. 

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

 
Бр. 24-3499/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1612. 

Врз основа на член 5 од Законот за државниот ис-
питен центар („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016 и 
142/2016), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ  

ИСПИТЕН ЦЕНТАР 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Државниот испитен центар, се разрешу-
ваат: 

а) од претседател: 
- Eмилија Угриновска 
б) од членови: 
- Наим Демири 
- Назухтере Сулемани 
- Маја Величковска  
- Иванка Мијиќ 
- Ридван Зеќири 
- Ицко Ѓоргоски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3500/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1613. 

Врз основа на член 124 од Законот за основното об-
разование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016 и 127/2016) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ-
ОТ ОДБОР  –  ПРЕТСТАВНИК  НА  ОСНОВАЧОТ 

НА ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  
„ИДНИНА“ – СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставник на основачот на Посебното основно учи-
лиште „Иднина“ – Скопје се разрешува:  

- Халил Минуш. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3501/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1614. 
Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013, 
41/2014, 146/2015 и 30/2016), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 11 јули 2017 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОСНОВАЧОТ НА 

ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „КРСТЕ П. МИ-
СИРКОВ“ - КАВАДАРЦИ 

 
1. Oд должноста членoви на Управниот одбор- 

претставници од основачот на Државниот ученички 
дом „Крсте П. Мисирков“ - Кавадарци, се разрешуваат: 

- Ленча Јовановска 
- Снежана Најдовска 
- Ласко Кузманов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3502/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1615. 

Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот 
стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013, 
41/2014, 146/2015 и 30/2016), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 11 јули 2017 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОСНОВАЧОТ НА 

ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ  „МИРКА  
ГИНОВА“ – БИТОЛА 

 
1. Oд должноста членoви на Управниот одбор- 

претставници од основачот на Државниот ученички 
дом „Мирка Гинова“ – Битола, се разрешуваат: 

- Горан Степановски 
- Христијан Босилковски 
- Маја Ристевска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3503/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1616. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 
и 127/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ-
ОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ  
НА ДРЖАВЕН МУЗИЧКО - БАЛЕТСКИ УЧИЛИ-
ШЕН ЦЕНТАР „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ ЛУЈ“ –  

СКОПЈЕ 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор - 

претставници на основачот на Државен Музичко - ба-
летски училишен центар „Илија Николовски Луј“ – 
Скопје, се разрешуваат: 

- Славе Чурлинов 
- Владимир Лазаревски 
- Назиф Џафери. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3504/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1617. 

Врз основа на член 124 од Законот за основното об-
разование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016 и 127/2016) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ-
ОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 
НА  ПОСЕБНОТО  ОСНОВНО  УЧИЛИШТЕ    СО 

УЧЕНИЧКИ ДОМ „МАЦА ЃОРЃИЕВА  
ОВЧАРОВА“ – ВЕЛЕС 

 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на Посебното основно учи-
лиште со ученички дом „Маца Ѓорѓиева Овчарова“ – 
Велес се разрешуваат:  

- Ристе Најдов  
- Далиборка Златева.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3505/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1618. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  

ДЕМИР ХИСАР 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на  

ЈУ  Центар за социјална работа Демир Хисар, се разре-
шуваат: 

претставници на основачот 
- Диана Димовска 
- Никола Најдовски 
- Маријана Трајческа 
од Советот на општината 
- Благоја Гроздановски   
од редот на стручните работници 
- Јасмина Николовска - Цветановска.    
2.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3507/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1619. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

КРАТОВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Центар за социјална работа Кратово, се  разрешуваат: 
претставници на основачот 
- Маја Иванова 
- Мартина Митевска 
- Југослав Николовски 
од Советот на општината 
- Даниела Николовска   
од редот на стручните работници 
- Анита Крстевска Стефанова.   
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3508/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1620. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Mеѓуопштински центар за социјална работа  Штип, се 
разрешуваат: 

претставници на основачот 
- Вања Џамбазова Николовска 
- Ирена Илиевска 
- Соња Златкова 
од Советот на општината 
- Васка Здравкова  
од редот на стручните работници 
- Виктор Горгиевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3509/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1621. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО 
 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 
Mеѓуопштински центар за социјална работа  Тетово, се  
разрешуваат: 

претставници на основачот 
- Злате Ѓорѓески 
- Перса Ѓорѓеска 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Абдулвехаб Хусеини   
од Советот на општината 
- Али Асани.   
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3510/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1622. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Mеѓуопштински центар за социјална работа  Свети Ни-
коле, се  разрешуваат: 

претставници на основачот 
- Даниела Мијалковска 
- Дејан Димитров 
- Христина Арсова 
од Советот на општината 
- Сања Јанева   
од редот на стручните работници 
- Марија Манасова - Коцева. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3513/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1623. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА РАДОВИШ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Mеѓуопштински центар за социјална работа  Радовиш, 
се разрешуваат: 

претставници на основачот 
- Наталија Дединец  
- Спасија Тушева  
- Верица Котева Василев 
од Советот на општината 
- Златан Пецев   
од редот на стручните работници 
- Јулијана Петкова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3515/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1624. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУМИЦА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Mеѓуопштински центар за социјална работа  Струмица, 
се  разрешуваат: 

претставници на основачот 
-Наташа Трајкова 
- Васка Коцева 
- Александар Танев 
од Советот на општината 
- Ристо Ангелов 
од редот на стручните работници 
- Елисавета Јајналиева.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3516/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1625. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 
Mеѓуопштински центар за социјална работа  на Град 
Скопје, се  разрешуваат: 

 претставници на основачот 
- Кристина Антовска 
- Џеват Елмазов 
- Верица Тодорчева – Митевска   
од Советот на град Скопје 
- Драган Ласков   
од редот на стручните работници 
- Ана Панчева.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3517/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1626. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Mеѓуопштински центар за социјална работа  Струга, се  
разрешуваат: 

претставници на основачот 
- Теки Арслани 
- Гордана Бицеска 
- Христијан Васкоски 
од Советот на општината 
- Бетим Белиу   
од редот на стручните работници 
- Башким Башким.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3518/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1627. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ЗДРАВЈЕ“ - ВАЛАНДОВО 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Здравје“ – Валандово, се разрешуваат: 

- Илија Ризов 
- Велика Доролојкова 
- Кирчо Стојчевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3606/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1628. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И В.Д. ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ПРИЛЕП 

 
1.Од должноста членови и в.д. членови на Управни-

от одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом - Прилеп, се разрешуваат: 

- Елизабета Пеливаноска - Тасламическа 
- Мишко Ристески – од в.д. член 
- Елизабета Димоска. 

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

 
Бр. 24-3607/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1629. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И В.Д. ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

- ТЕТОВО 
 
1.Од должноста членови и в.д. членови на Управни-

от одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за 
јавно здравје - Тетово, се разрешуваат: 

- Невзат Елези 
- Стефанка Здравковска Симоска – од в.д. член 
- Беким Исмаили. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3610/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1630. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И В.Д. ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИ-
НИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ  

СОСТОЈБИ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови и в.д. членови на Управ-

ниот одбор - претставници на основачот ЈЗУ Универзи-
тетска клиника за инфективни болести и фебрилни сос-
тојби - Скопје се разрешуваат: 

- Весна Лазаревска 
- Дејанчо Дејанов – од в.д. член 
- Арта Бина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3612/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1631. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ГЕВГЕЛИЈА 
 
1.Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - 
Гевгелија, се разрешуваат: 

- Александар Паласкаров 
- Марјан Велков 
- Даниела Трајкова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3615/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1632. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ТЕТОВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Те-
тово, се разрешуваат: 

- Африм Шехапи 
- Мирослав Кочовски 
- Ратко Давидовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3616/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1633. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „НАДА МИХАЈЛОВА“ –  

ПРОБИШТИП 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „На-
да Михајлова“ - Пробиштип, се разрешуваат: 

- Оливера Миленковска 
- Митко Маџов 
- Соња Михајловска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3618/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1634. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“- СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Железничар“ - Скопје, се разрешуваат: 

- Драган Ласков 
- Седула Усеини. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3619/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1635. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРАТОВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Кратово, се разрешуваат: 

- Љупчо Голубанов 
- Даниела Филиповска - Крстевска 
- Тодорче Бошковски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3620/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1636. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И В.Д. ЧЛЕНОВИ  
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови и в.д. членови на Управ-

ниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом - Скопје, се разрешуваат: 

- Мартин Малиновски – од в.д. член 
- Василка Трендафилова – Стрезова – од в.д. член 
- Авдиљ Битиќи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3622/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1637. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВИНИЦА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Виница, се разрешуваат: 

- Александра Давиткова 
- Билјна Ристова 
- Горанчо Димитров. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3624/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1638. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ШТИП 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Штип, се разрешуваат: 

- Стојанчо Ѓорѓиев 
- Сузана Николовска 
- Игор Ефтимов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3625/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

1639. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ДЕЛЧЕВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Делчево, се разрешуваат: 

- Розетка Велиновска 
- Јованчо Медарски 
- Славица Костадиновска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3626/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1640. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КОЧАНИ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Кочани, се разрешуваат: 

- Адријана Лазарова 
- Валентина Трајчева 
- Љупка Гицова Коцев. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3628/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1641. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КИЧЕВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Кичево, се разрешуваат: 
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- Даниел Ставревски 
- Ненад Магдески 
- Урим Ахмеди. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3629/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1642. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 јули 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ОХРИД 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Охрид, се разрешуваат: 

- Драгица Славеска 
- Мито Николоски 
- Аце Илчески. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-3631/1 Претседател на Владата 

11 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1643. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 

5 јули 2017 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВААТ  член 102 став 2 точка 4 и член 

104 став 2 точка 5 во делот: „други докази и документи 

пропишани со овој закон“ од Законот за игрите на сре-

ќа и за забавните игри („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 

171/2012, 27/2014, 139/2014, 61/2015, 154/2015, 23/2016 

и 178/2016). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-

вод поднесена иницијатива од Игорчо Точев од Ко-

чани, со Решение У. бр. 65/2016 од 29 март 2017 годи-

на поведе постапка за оценување на уставноста на чле-

новите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што 

основано се постави прашањето за нивната согласност 

со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 102 

од Законот:  

(1) Барателот на лиценца за производител покрај 

општите услови, треба да ги исполнува и следниве ус-

лови:  

1) да има компјутерска и друга опрема, односно 

хардвер, според стандардите и условите пропишани од 

страна на министерот за финансии, а потврдени од 

страна на овластено правно лице;  

2) да е сопственик, односно носител на правата на 

компјутерска програма, односно програми или софтвер 

кој има намера да го продава, односно изнајмува, а кој 

софтвер претставува програмска основа за интернет иг-

рите на среќа и  

3) компјутерската програма, односно програми кои 

служат за приредување на интернет игрите на среќа 

мора да бидат одобрени од страна на овластено правно 

лице дека ги исполнуваат условите и стандардите за 

функционалност пропишани од страна на министерот 

за финансии за овој вид на компјутерски програми.  

(2) Лиценца за производител се издава од страна на 

Владата на Република Македонија врз основа на подне-

сено барање на пропишан образец до Министерството 

за финансии во рок од 30 дена од денот на поднесува-

њето на барањето до Министерството за финансии, кон 

кое барателот доставува: 

1) акт за основање на трговското друштво; 

2) доказ за правото на сопственост или правото на 

користење на просторот во кој се наоѓа седиштето на 

приредувачот на интернет игрите на среќа;  

3) елаборат за кадровската опременост на барателот 

и  

4) други докази и документи пропишани со овој за-

кон. (оспорен дел) 

(3) Министерството за финансии по службена 

должност прибавува: 

1) документ за регистрација на трговското друштво 

издаден од Централниот регистар на Република Маке-

донија;  

2) доказ дека основната главнина на трговското 

друштво во целост е уплатена и  

3) информација за економско-финансиската состој-

ба на субјектот, издадена од Централниот регистар на 

Република Македонија врз основа на годишната сметка 

за последната деловна година со која се потврдува еко-

номско-финансиската состојба во работењето на суб-

јектот.  

(4) Овластеното службено лице од Министерството 

за финансии кое ја води постапката за издавање на ли-

ценца за приредување игри на среќа е должно доказите 

од ставот (3) на овој член да ги побара од надлежниот 

јавен орган во рок од три дена од денот на приeмот на 

барањето.  

(5) Овластеното службено лице од надлежниот ја-

вен орган од кој се побарани доказите од став (4) на 

овој член е должно истите да ги достави до Министер-

ството за финансии во рок од три дена од денот на при-

емот на барањето од ставот (4) на овој член.  
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(6) Формата и содржината на образецот на барање-

то од ставот (2) на овој член ги пропишува министерот 

за финансии.“  

Во членот 104 од Законот Судот утврди дека: 

(1) Барателот на лиценца за приредувач на интернет 

игри на среќа покрај општите услови, треба да ги ис-

полнува и следниве услови:  

1) да поседува компјутерска и друга опрема, однос-

но хардвер според стандардите и условите пропишани 

од страна на министерот за финансии, а потврдени од 

страна на овластено правно лице;  

2) да има право да користи компјутерска програма, 

односно програми за приредување на интернет игри на 

среќа-софтвер, преку која учесниците во игрите на сре-

ќа учествуваат во игрите на среќа по пат на глобалната 

интернет мрежа, која програма е стекната од носител 

на лиценца за производител и  

3) да обезбеди функционална компјутерска опрема 

(хардвер и софтвер) која овозможува поврзување со 

информацискиот систем на Управата за јавни приходи 

поради надзор и контрола над работењето. 

(2) Барателот на лиценца за приредувач на интернет 

игри на среќа поднесува барање до Министерството за 

финансии на пропишан образец, кон кое доставува:  

1) акт за основање на трговското друштво;  

2) доказ за правото на сопственост или правото на 

користење на просторот во кој се наоѓа седиштето на 

приредувачот на интернет игрите на среќа;  

3) елаборат за кадровска опременост на барателот;  

4) правила на игра, за секој поединечен вид на ин-

тернет игра на среќа и  

5) други докази и документи пропишани со овој за-

кон. (оспорен дел) 

(3) Министерството за финансии по службена долж-

ност прибавува:  

1) документ за регистрација на трговското друштво 

издаден од Централниот регистар на Република Маке-

донија;  

2) доказ дека основната главнина на трговското 

друштво во целост е уплатена и  

3) информација за економско-финансиската состој-

ба на субјектот, издадена од Централниот регистар на 

Република Македонија врз основа на годишната сметка 

за последната деловна година со која се потврдува еко-

номско-финансиската состојба во работењето на суб-

јектот.  

(4) Овластеното службено лице од Министерството 

за финансии кое ја води постапката за издавање на ли-

ценца за приредување игри на среќа е должно доказите 

од ставот (3) на овој член да ги побара од надлежниот 

јавен орган во рок од три дена од денот на приeмот на 

барањето.  

(5) Овластеното службено лице од надлежниот ја-

вен орган од кој се побарани доказите од став (4) на 

овој член е должен истите да ги достави до Министер-

ството за финансии во рок од три дена од денот на при-

емот на барањето од ставот (4) на овој член.  

(6) Формата и содржината на образецот на барање-

то од ставот (2) на овој член ги пропишува министерот 

за финансии. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-

публика Македонија, владеењето на правото е темелна 

вредност на уставниот поредок на Република Македо-

нија. 

Согласно член 51 став 1 од Уставот, во Република 

Македонија законите мораат да бидат во согласност со 

Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Во ставот 2 од овој член, секој е должен да ги почитува 

Уставот и законите. 

Според член 1 од Законот за игрите на среќа и за 

забавните игри („Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 

171/2012, 27/2014, 139/2014, 61/2015, 154/2015, 23/2016 

и 178/2016) се наведува дека со овој закон се уредуваат 

видовите, условите и начинот на приредување на игри-

те на среќа и забавните игри. 

Во член 98 став 1 од овој закон се наведува дека ин-

тернет игрите на среќа се приредуваат врз основа на 

лиценца која ја издава Владата на Република Македо-

нија врз основа на поднесено барање до Министерство-

то за финансии. Со ставот 2 од истиот член, лиценците 

се издаваат за период од четири години. Според ставот 

3 од овој член, барање за добивање на лиценца за при-

редување на интернет игри на среќа може да поднесе 

трговско друштво, кое е регистрирано во Република 

Македонија, кое има основна главнина од најмалку 

40.000 евра во денарска противвредност по средниот 

курс на Народната банка на Република Македонија на 

денот на уплатата и кое ги исполнува посебните услови 

пропишани со овој закон за оној вид на лиценца за ин-

тернет игри на среќа за кој се поднесува барањето. 

Според член 102 став 1 од овој закон се наведува 

дека барателот на лиценца за производител покрај оп-

штите услови, треба да ги исполнува и следниве ус-

лови: 1) да има компјутерска и друга опрема, односно 

хардвер, според стандардите и условите пропишани од 

страна на министерот за финансии, а потврдени од 

страна на овластено правно лице; 2) да е сопственик, 

односно носител на правата на компјутерска програма, 

односно програми или софтвер кој има намера да го 

продава, односно изнајмува, а кој софтвер претставува 

програмска основа за интернет игрите на среќа и 3) 

компјутерската програма, односно програми кои слу-

жат за приредување на интернет игрите на среќа мора 

да бидат одобрени од страна на овластено правно лице 

дека ги исполнуваат условите и стандардите за фун-

кционалност пропишани од страна на министерот за 

финансии за овој вид на компјутерски програми.  

Согласно ставот 2 од истиот член, лиценца за про-

изводител се издава од страна на Владата на Република 

Македонија врз основа на поднесено барање на пропи-

шан образец до Министерството за финансии во рок од 

30 дена од денот на поднесувањето на барањето до Ми-

нистерството за финансии, кон кое барателот доста-

вува: 1) акт за основање на трговското друштво; 2) до-

каз за правото на сопственост или правото на користе-

ње на просторот во кој се наоѓа седиштето на приреду-

вачот на интернет игрите на среќа;  3) елаборат за кад-

ровската опременост на барателот и 4) други докази и 

документи пропишани со овој закон (оспорен дел). 
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Според ставот 3 од овој член, Министерството за 

финансии по службена должност прибавува: 1) доку-

мент за регистрација на трговското друштво издаден 

од Централниот регистар на Република Македонија; 2) 

доказ дека основната главнина на трговското друштво 

во целост е уплатена и 3) информација за економско-

финансиската состојба на субјектот, издадена од Цен-

тралниот регистар на Република Македонија врз осно-

ва на годишната сметка за последната деловна година 

со која се потврдува економско-финансиската состојба 

во работењето на субјектот.  

Во ставот 4 од овој член, овластеното службено ли-

це од Министерството за финансии кое ја води поста-

пката за издавање на лиценца за приредување игри на 

среќа е должно доказите од ставот (3) на овој член да 

ги побара од надлежниот јавен орган во рок од три де-

на од денот на приeмот на барањето.  

Согласно ставот 5 од овој член, овластеното служ-

бено лице од надлежниот јавен орган од кој се побара-

ни доказите од став (4) на овој член е должно истите да 

ги достави до Министерството за финансии во рок од 

три дена од денот на приемот на барањето од ставот (4) 

на овој член.  

Според ставот 6 од овој член, формата и содржина-

та на образецот на барањето од ставот (2) на овој член 

ги пропишува министерот за финансии. 

Според член 104 став 1 од овој закон, барателот на 

лиценца за приредувач на интернет игри на среќа пок-

рај општите услови, треба да ги исполнува и следниве 

услови: 1) да поседува компјутерска и друга опрема, 

односно хардвер според стандардите и условите пропи-

шани од страна на министерот за финансии, а потврде-

ни од страна на овластено правно лице; 2) да има право 

да користи компјутерска програма, односно програми 

за приредување на интернет игри на среќа-софтвер, 

преку која учесниците во игрите на среќа учествуваат 

во игрите на среќа по пат на глобалната интернет 

мрежа, која програма е стекната од носител на лиценца 

за производител и 3) да обезбеди функционална ком-

пјутерска опрема (хардвер и софтвер) која овозможува 

поврзување со информацискиот систем на Управата за 

јавни приходи поради надзор и контрола над работе-

њето. 

Согласно ставот 2 од истиот член, барателот на ли-

ценца за приредувач на интернет игри на среќа подне-

сува барање до Министерството за финансии на пропи-

шан образец, кон кое доставува: 1) акт за основање на 

трговското друштво; 2) доказ за правото на сопстве-

ност или правото на користење на просторот во кој се 

наоѓа седиштето на приредувачот на интернет игрите 

на среќа; 3) елаборат за кадровска опременост на бара-

телот; 4) правила на игра, за секој поединечен вид на 

интернет игра на среќа и 5) други докази и документи 

пропишани со овој закон. 

Според ставот 3 од овој член, Министерството за 

финансии по службена должност прибавува: 1) доку-

мент за регистрација на трговското друштво издаден 

од Централниот регистар на Република Македонија; 2) 

доказ дека основната главнина на трговското друштво 

во целост е уплатена и 3) информација за економско-

финансиската состојба на субјектот, издадена од Цен-

тралниот регистар на Република Македонија врз осно-

ва на годишната сметка за последната деловна година 

со која се потврдува економско-финансиската состојба 

во работењето на субјектот.  

Во ставот 4 од овој член, е утврдено дека овласте-

ното службено лице од Министерството за финансии 

кое ја води постапката за издавање на лиценца за при-

редување игри на среќа е должно доказите од ставот 

(3) на овој член да ги побара од надлежниот јавен ор-

ган во рок од три дена од денот на приeмот на бара-

њето.  

Согласно ставот 5 од овој член, овластеното служ-

бено лице од надлежниот јавен орган од кој се побара-

ни доказите од став (4) на овој член е должен истите да 

ги достави до Министерството за финансии во рок од 

три дена од денот на приемот на барањето од ставот (4) 

на овој член.  

Според ставот 6 од овој член, формата и содржина-

та на образецот на барањето од ставот (2) на овој член 

ги пропишува министерот за финансии. 

Во образложението на Предлог-законот за игрите 

на среќа и забавните игри од декември 2010 година се 

наведува дека Законот за игрите на среќа и за забавни-

те игри е донесен со цел спречување на сивата еконо-

мија во областа на игрите на среќа, стекнување на си-

гурност и доверба кај учесниците во игрите на среќа и 

нивната заштита, сигурност и заштита на приредувачи-

те особено од нелојалната конкуренција, легализација 

и контрола на паричните текови во оваа област. 

Понатаму, во истото образложение, се наведува де-

ка донесувањето на Законот за игрите на среќа и за за-

бавните игри се заснова врз следните начела: Ексклу-

зивитет во приредувањето на игрите на среќа и начело 

на лиценцирање на правото на приредување на игрите 

на среќа и забавните игри; економичност и ефикасност 

на управната постапка при издавање, одземање, прекин 

и откажување на лиценците и дозволите пропишани со 

овој закон и правна сигурност и заштита на приредува-

чите и учесниците во игрите на среќа и забавните игри. 

Подносителот на иницијативата оспорува одредби 

од Законот за игрите на среќа и забавните игри кои се 

нормирани во VI-та глава насловена „Интернет игри на 

среќа“. Имено, овој вид на игри на среќа за прв пат се 

воведува во законодавството на Република Македонија 

со основниот текст на Законот од 2011 година. Во овој 

дел од Законот се пропишуваат општите услови за при-

редување на овие игри, видовите на лиценци и серти-

фикатот на хардверската и софтверската платформа ко-

ја носителите на лиценца за приредување на интернет 

игри на среќа ја користат за регистрирање на сите фи-

нансиски трансакции и други видови на податоци, се 

регулира лиценцата за производител на софтвер за при-

редување на интернет игри на среќа, лиценца за прире-

дувач на интернет игри на среќа, обврската за доставу-

вање на финансиски информации, контролниот систем, 

односно задолжителното поднесување до Министер-

ството за финансии, процедури и протоколи за начинот 

на работа на носителот на лиценца, регистрацијата на 

учесниците во игрите на среќа, сметките на учесниците 

во игрите на среќа, интернет-страницата на приредува-
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чот и други работи кои се однесуваат на интернет иг-

рите на среќа. Меѓу другото, оспорените одредби од 

Законот содржеле во себе непрецизност од причини 

што во Законот не било дефинирано што се подраз-

бира, односно кои се тие „други докази и документи 

пропишани со овој закон“ поради што се оставало 

простор за арбитрарност во примената на тие одредби, 

а и на одредбите на Законот во целина. Според Судот, 

наводите на подносителот на иницијативата се основа-

ни и истите можат да претставуваат основ за оценува-

ње на нивната уставност, од причина што во Законот 

не се наведени и други обврски за доставување на до-

кументи кои барателот треба да ги приложи кон своето 

барање се наведува  дека оспорените одредби се непре-

цизни и со истите не се подразбирало кои други доку-

менти субјектите треба да ги достават. 

Поради наведеното, Судот оцени дека со ваквата 

формулација постојат уставни противречности и не се 

работи само за политика на законодавецот во делот на 

документацијата која што субјектот треба да ја достави 

при поднесување на барањето за добивање на лиценца 

за приредување на интернет игри на среќа туку и нејас-

нотија и конфузност која следи од нејасната одредба.  

Законот за игрите на среќа и за забавните игри 

претставува закон со кој lex specialis се уредува мате-

ријата од областа на игрите на среќа и истовремено ис-

клучиво со овој закон се уредуваат правата и обврските 

на субјектите кои сакаат да стекнат права согласно од-

редбите од овој закон. 

Со оспорените одредби се врши повикување на 

неодредени докази и документи кои барателот на ли-

ценца за приредувач на интернет игри на среќа треба 

да ги исполни условите пропишани со овој закон. 

Оспорените одредби не оставаат дискреција во одлучу-

вањето, но истите претставуваат упатна правна норма 

со која се укажува на субјектите дека покрај посебните 

услови пропишани со членовите 102 и 104 истите ќе 

треба да исполнат и некој друг услов исклучиво пропи-

шан со овој закон. Меѓутоа, тие посебни услови не се 

предвидени со никој друг член од овој закон. 

Од овие причини, Судот оцени дека оспорените од-

редби се нејасни и непрецизни, а со тоа и непримен-

ливи, со што се доведува во прашање една од темелни-

те вредности на уставниот поредок на Република Маке-

донија – владеењето на правото, предвидено во член 8 

став 1 алинеја 3 од Уставот. 

Анализирајќи ги оспорените одредби од Законот, 

произлегува дека одредбите даваат право на Владата на 

Република Македонија, односно Министерството за 

финансии, да цени какви услови се потребни за стекну-

вање на лиценца на производител и приредувач, со ог-

лед на тоа, а имајќи предвид дека оспорената одредба е 

непрецизна, недоволно дефинирана и недоволно 

определена се создава простор за арбитрарност и раз-

лично и неконзистентно постапување кон другите ви-

дови на игри на среќа, а со тоа приредувачите или про-

изводителите да добиваат или да не добиваат лиценци 

врз основа на тоа да доставаат и други докази и доку-

менти предвидени со овој закон кои се сметале за неоп-

ходни од страна на Министерството за финансии. 

Имајќи го предвид наведеното, Судот оцени дека 

оспорените одредби од Законот не се во согласност со 

член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот, односно 

начелото на владеењето на правото, според кое, во Ре-

публика Македонија законите мораат да бидат во сог-

ласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и 

со закон и дека секој е должен да ги почитува Уставот 

и законите. Ова од причина што создадената норма 

треба да биде лесно разбирлива како за оној што ја кре-

ирал, така и за оние што ја применуваат и оние на кои 

се однесува, а во овој случај тоа се приредувачи и про-

изводители предвидени во Законот за игрите на среќа и 

забавните игри. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа Одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-

сови, во состав од претседателот на Судот, Никола 

Ивановски и судиите:  д-р Наташа Габер-Дамјановска, 

Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Јован Јосифовски, 

Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старо-

ва и Владимир Стојаноски. 

 

У. бр. 65/2016 Претседател 

5 јули 2017 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

__________ 

1644. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 

на 5 јули 2017 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА член 50 од Законот за просторно 

и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015 и 

31/2016). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-

шение У. бр. 136/2016 од 5 април 2017 година, поведе 

постапка за оценување на уставноста на членот 50 од 

Законот означен во точка 1 на оваа одлука, затоа што 

основано се постави прашањето за неговата согласност 

со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека членот 50 од За-

конот за просторно и урбанистичко планирање, гласи: 

(1) Урбанистичко-планска документација за градби 

од посебен интерес е планска документација со која 

може да се врши уредување и користење на просторот 

со определување на една или повеќе градежни пар-

цели, во плански опфат и вон плански опфат, заради 

изградба на градби од посебен интерес.  

(2) Градба од посебен интерес за која ќе се израбо-

ти урбанистичко-планската документација од став (1) 

на овој член се утврдува со Одлука од страна на Влада-

та на Република Македонија.  
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(3) Урбанистичко-планска документација за градби 

од посебен интерес се изработува врз основа на услови 

за планирање на просторот и/или извод од урбанистич-

ки план од член 7 став (1) точка 2 на овој закон.  

(4) Барање за одобрување на урбанистичко-план-

ската документација за градби од посебен интерес, мо-

же да се достави само доколку е донесена одлуката од 

став (2) на овој член, при што истото се доставува во 

електронска форма преку информациски систем е-ур-

банизам.  

(5) Урбанистичко-планска документација за градби 

од посебен интерес се донесува на начин и во постапка 

утврдени за донесување на државна урбанистичка 

планска документација.  

(6) Во постапката за одобрување на урбанистичко-

планска документација за градби од посебен интерес 

не се спроведува јавна презентација и јавна анкета, ка-

ко и постапката од член 28 на овој закон.  

(7) За одобрената урбанистичко-планска докумен-

тација за градби од посебен интерес се доставува из-

вестување во електронска форма преку информациски-

от систем е-урбанизам до општината на чие подрачје е 

планскиот опфат на урбанистичко-планската докумен-

тација, Државниот инспекторат за градежништво и ур-

банизам и Агенцијата за катастар на недвижности.  

(8) Агенцијата за катастар за недвижности е должна 

во рок од осум работни дена од прием на известување 

во електронска форма преку информацискиот систем е- 

урбанизам за одобрување на урбанистичко-планска до-

кументација за градби од посебен интерес да изврши 

дигитално преклопување на урбанистичко-планската 

документација.  

(9) Урбанистичко-планската документација за град-

би од посебен интерес се применува по нејзиното одоб-

рување и по исполнување на условите од ставовите (7) 

и (8) на овој член.  

(10) Трошоците за дигитално преклопување се на 

сметка на подносителот на барањето за одобрување на 

урбанистичко-планската документација за градби од 

посебен интерес. 

5. Според член 8 став 1 алинеи 1, 3, 4, 6, 9 и 10 од 

Уставот на Република Македонија, темелни вредности 

на уставниот поредок на Република Македонија се: ос-

новните слободи и права на човекот и граѓанинот приз-

нати во меѓународното право и утврдени со Уставот; 

владеењето на правото; поделбата на државната власт 

на законодавна, извршна и судска; правната заштита на 

сопственоста; локалната самоуправа и уредувањето и 

хуманизацијата на просторот и заштитата и унапреду-

вањето на животната средина и на природата.  

Во согласност со членот 30 од Уставот, се гаранти-

ра правото на сопственост и правото на наследување 

(став 1). Никому не можат да му бидат одземени или 

ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат 

од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден 

со закон (став 3). 

Според член 43 од Уставот, секој човек има право 

на здрава животна средина (став 1). Републиката обез-

бедува услови за остварување на правото на граѓаните 

на здрава животна средина (став 3). 

Согласно со член 47 став 1 од Уставот, се гарантира 

слободата на научното, уметничкото и на другите ви-

дови на творештво, а според ставот 2 на истиот член, 

се гарантираат правата што произлегуваат од научното, 

уметничкото или друг вид интелектуално творештво. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-

нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Во согласност со Амандманот XVII на Уставот, ка-

де со точка 1 се заменува ставот 1 на членот 115 од 

Уставот, во единиците на локалната самоуправа граѓа-

ните непосредно и преку претставници учествуваат во 

одлучувањето за прашања од локално значење, а особе-

но во областите на јавните служби, урбанизмот и ру-

ралното планирање, заштитата на околината, локални-

от економски развој, локалното финансирање, кому-

налните дејности, културата, спортот, социјалната и 

детската заштита, образованието, здравствената зашти-

та и во други области утврдени со закон.  

Со Законот за просторно и урбанистичко планира-

ње се уредуваат условите и системот на просторното и 

урбанистичкото планирање, видовите на планска доку-

ментација и постапката за изработување и донесување 

на истата, како и други прашања од областа на прос-

торното и урбанистичкото планирање (член 1). 

Според член 7 став 1 од овој закон, во зависност од 

просторот кој е предмет на планирањето, се донесуваат 

следниве планови:  

1) Просторен план на Република Македонија и  

2) урбанистички планови:  

- генерален урбанистички план;  

- детален урбанистички план;  

- урбанистички план за село и  

- урбанистички план за вон населено место.  

Според ставот 2 на истиот член, во зависност од ви-

дот на градбата која е предмет на планирање, се доне-

суваат следниве видови на урбанистичко-планска доку-

ментација:  

- локална урбанистичко-планска документација;  

- државна урбанистичко-планска документација;  

- урбанистичко-планска документација за туристич-

ка развојна зона;  

- урбанистичко-планска документација за автокамп 

и  

- урбанистичко-планска документација за градби од 

посебен интерес. 

Во согласност со член 23 став 3 од Законот, минис-

терот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на уреду-

вање на просторот, формира комисија за урбанизам на 

органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на уредување на просторот, соста-

вена од пет члена од кои тројца се носители на овлас-

тување за изработка на урбанистичките планови а 

двајца се стручни лица од областа на урбанистичкото 

планирање, при што најмалку два члена треба да не се 

лица вработени во администрацијата на органот. Коми-

сијата за урбанизам ја изработува планската програма 

за урбанистичките планови од член 7 став (1) точка 2 

на овој закон и за урбанистичко- планската документа-

ција од член 7 став (2) на овој закон чија изработка е 
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предвидена со годишната програма за финансирање на 

изработка на урбанистички планови, регулациски пла-

нови на генерални урбанистички планови, урбанис-

тичко-планска документација и урбанистичко-проек-

тна документација од член 22 став (2) на овој закон, 

доставува предлог за одобрување или неприфаќање на 

планската програма за државна урбанистичка планска 

документација, урбанистичко-планска документација 

за туристичка развојна зона, урбанистичко-планска до-

кументација за автокамп и урбанистичко-планска доку-

ментација за градби од посебен интерес кои се за пот-

ребите на правни и физички лица, доставува предлог за 

одобрување на државна урбанистичка планска доку-

ментација, урбанистичко-планска документација за ту-

ристичка развојна зона, урбанистичко-планска доку-

ментација за автокамп и урбанистичко-планска доку-

ментација за градби од посебен интерес, спроведува 

јавна анкета и јавна презентација при одобрување на 

државна урбанистичка планска документација, урба-

нистичко-планска документација за туристичка развој-

на зона и урбанистичко-планска документација за авто-

камп.  

 

Главата VII. од Законот носи наслов: УРБАНИС-

ТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ (членови 44-

50). 

 

Со членот 44 од Законот се пропишуваат општи од-

редби за урбанистичко-плански документации. Така, се 

пропишува дека:   

 (1) Заради уредување на просторот, во зависност 

од видот на градбата можат да се изработат следните 

видови на урбанистичко-плански документации: ло-

кална урбанистичко-планска документација, државна 

урбанистичко-планска документација, урбанистичко-

планска документација за туристичка развојна зона, ур-

банистичко-планска документација за автокамп и урба-

нистичко-планска документација за градби од посебен 

интерес.  

(2) Урбанистичко-планските документации ги изра-

ботува правно лице со лиценца за изработување на ур-

банистички планови, издадена согласно одредбите на 

овој закон.  

(3) Урбанистичко планските документации задол-

жително содржат детални мерки за заштита на недвиж-

ното културно наследство според заштитно- конзерва-

торските основи доколку во планскиот опфат постои 

недвижно културно наследство.  

(4) Формата, содржината и начинот на обработка на 

урбанистичко-планските документации ги пропишува 

министерот кој раководи со органот на државна управа 

надлежен за вршење на работите од областа на уреду-

вањето на просторот. 

Со членот 50 од Законот се пропишува урбанис-

тичко-планската документација за градби од посебен 

интерес, и тоа:  

 (1) Урбанистичко-планска документација за градби 

од посебен интерес е планска документација со која 

може да се врши уредување и користење на просторот 

со определување на една или повеќе градежни пар-

цели, во плански опфат и вон плански опфат, заради 

изградба на градби од посебен интерес.  

(2) Градба од посебен интерес за која ќе се израбо-

ти урбанистичко-планската документација од став (1) 

на овој член се утврдува со Одлука од страна на Влада-

та на Република Македонија.  

(3) Урбанистичко-планска документација за градби 

од посебен интерес се изработува врз основа на услови 

за планирање на просторот и/или извод од урбанистич-

ки план од член 7 став (1) точка 2 на овој закон.  

(4) Барање за одобрување на урбанистичко-план-

ската документација за градби од посебен интерес, мо-

же да се достави само доколку е донесена одлуката од 

став (2) на овој член, при што истото се доставува во 

електронска форма преку информациски систем е-ур-

банизам.  

(5) Урбанистичко-планска документација за градби 

од посебен интерес се донесува на начин и во постапка 

утврдени за донесување на државна урбанистичка 

планска документација.  

(6) Во постапката за одобрување на урбанистичко-

планска документација за градби од посебен интерес 

не се спроведува јавна презентација и јавна анкета, ка-

ко и постапката од член 28 на овој закон.  

(7) За одобрената урбанистичко-планска докумен-

тација за градби од посебен интерес се доставува из-

вестување во електронска форма преку информациски-

от систем е-урбанизам до општината на чие подрачје е 

планскиот опфат на урбанистичко-планската докумен-

тација, Државниот инспекторат за градежништво и ур-

банизам и Агенцијата за катастар на недвижности.  

(8) Агенцијата за катастар за недвижности е должна 

во рок од осум работни дена од прием на известување 

во електронска форма преку информацискиот систем е-

урбанизам за одобрување на урбанистичко-планска до-

кументација за градби од посебен интерес да изврши 

дигитално преклопување на урбанистичко-планската 

документација.  

(9) Урбанистичко-планската документација за град-

би од посебен интерес се применува по нејзиното одоб-

рување и по исполнување на условите од ставовите (7) 

и (8) на овој член.  

(10) Трошоците за дигитално преклопување се на 

сметка на подносителот на барањето за одобрување на 

урбанистичко-планската документација за градби од 

посебен интерес.  

Според член 51 став 2 алинеја 2 од Законот, со еден 

архитектонско-урбанистички проект може да се фор-

мираат посебни градежни парцели со урбанистичко ре-

шение за секоја градежна парцела посебно кога во де-

тален урбанистички план, државна урбанистичко-план-

ска документација, локална урбанистичко-планска до-

кументација и урбанистичко-планска документација за 

градби од посебен интерес е формирана градежна пар-

цела со површина од минимум 10 хектари во која е 

предвидена изградба на градби со намена за В1 (обра-

зование и наука) согласно стандардите и нормативите 

за урбанистичко планирање од член 68 на овој закон. 

Според ставот 3 алинеја 4 на истиот член, со еден или 

повеќе архитектонско-урбанистички проекти може да 

се формираат посебни градежни парцели со урбанис-

тичко решение за секоја градежна парцела посебно ко-
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га се уредува простор со урбанистичко-планска доку-

ментација за туристичка развојна зона, урбанистичко-

планската документација за автокамп и урбанистичко-

планска документација за градби од посебен интерес. 

Според член 6 од Законот за изменување и допол-

нување на Законот за просторно и урбанистичко пла-

нирање („Службен весник на Република  Македонија“ 

бр.44 од 19.03.2015 година), членот 50 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 199/14) ќе започне 

да се применува со денот на влегувањето во сила на 

овој закон. Постапката за донесување на урбанистичко-

планската документација за градби од посебен интерес 

до денот на влегувањето во сила на Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 

Република Македонија“ број 199/2014 ) ќе се спроведу-

ва во писмена форма.  

Од анализата на наведените уставни и законски од-

редби, произлегува дека владеењето на правото, подел-

бата на државната власт на законодавна, извршна и 

судска, како и уредувањето и хуманизацијата на прос-

торот и заштитата и унапредувањето на животната сре-

дина и на природата, се темелни вредности на уставни-

от поредок на Република Македонија.  

Просторното и урбанистичкото планирање се уре-

дени со Законот за просторно и урбанистичко плани-

рање, во кој се утврдени видовите на планови и урба-

нистичко-плански документации што се носат согласно 

тој закон, при што е пропишано дека, во зависност од 

видот на градбата која е предмет на планирање, покрај 

другите урбанистичко-плански документации, се доне-

сува и урбанистичко-планска документација за градби 

од посебен интерес. 

Според Законот, урбанистичко-планска документа-

ција за градби од посебен интерес е планска докумен-

тација со која може да се врши уредување и користење 

на просторот со определување на една или повеќе гра-

дежни парцели, во плански опфат и вон плански опфат, 

заради изградба на градби од посебен интерес.  

Меѓутоа, од анализата на наведените законски и 

другите одредби од Законот за просторно и урбанис-

тичко планирање, произлегува дека законодавецот не 

пропишал што се подразбира под градби од посебен 

интерес. Видно од содржината на Законот, постојат 

градби со следните намени: А (домување), А2 (домува-

ње во станбени згради), А4 (времено сместување), Б 

(комерцијални и деловни намени), Б1 (мали комерци-

јални и деловни намени), Б2 (големи трговски еди-

ници), Б3 (големи угостителски единици), Б5 (хотелски 

комплекси), Б6 (градби за собири), В1 (образование и 

наука), Г(производство, дистрибуција и сервиси), Г2 

(лесна индустрија), Д3 (спорт и рекреација). Кои од 

овие градби или кои други градби можат да бидат 

прогласени за градби од посебен интерес, законодаве-

цот не определил. Напротив, во член 50 став 2 од Зако-

нот пропишал дека градба од посебен интерес за која 

ќе се изработи урбанистичко-планска документација се 

утврдува со одлука од страна на Владата на Република 

Македонија. 

Отсуството на законски утврденa определба – де-

финиција за тоа што се подразбира под градби од посе-

бен интерес за кои се носи посебна урбанистичко–

планска документација и отсуството на критериуми и 

рамки врз основа на кои би можело да се определи што 

се подразбира под градби од посебен интерес, според 

Судот, претставува недореченост на Законот која води 

кон повреда на начелото на владеењето на правото. 

Ова затоа што ниту од содржината на членот 50 од За-

конот со кој се уредува урбанистичко–планската доку-

ментација за градби од посебен интерес, а ниту од дру-

гите одредби на Законот, не може да се утврди што 

претставуваат овие градби и која е оправданоста и цел-

та за нивното прогласување за градби од посебен инте-

рес и во што се состои тој посебен интерес, како оправ-

дување за носење на посебна урбанистичко планска до-

кументација за ваквите градби. Ваквата недореченост 

на Законот внесува правна несигурност, што е во спро-

тивност со принципот на уставноста и законитоста, кој 

го обврзува законодавецот да донесува прецизни, нед-

восмислени и јасни норми кои единствено можат да 

претставуваат основа за постапување од страна на 

државните органи, што значи дека само јасните и пре-

цизните норми ја гарантираат правната сигурност на 

граѓаните, како составен дел на принципот на владее-

њето на правото. Владеењето на правото подразбира 

доследна примена на законските прописи, кои треба да 

се општи, точно одредени и недвосмислени формули-

рани правила, што не е случај со оспорената законска 

одредба. 

Во таква ситуација, правото на Владата самостојно, 

по своја проценка и без законски утврдени критериуми 

да одлучува што претставува градба од посебен инте-

рес, не е во функција на разработка односно операцио-

нализација на Законот заради негово извршување во 

смисла на член 91 алинеја 1 од Уставот, туку претста-

вува право на Владата изворно да одлучува за спорно-

то прашање, што значи навлегување на извршната во 

законодавната власт, иако постои нивна јасна уставна 

поделеност. 

Според Законот, урбанистичко-планската докумен-

тација за градби од посебен интерес се изработува врз 

основа на услови за планирање на просторот и/или из-

вод од урбанистички план од член 7 став (1) точка 2 на 

овој закон, а се донесува на начин и во постапка ут-

врдени за донесување на државна урбанистичка план-

ска документација. Но, законодавецот пропишал дека 

во постапката за одобрување на урбанистичко-планска 

документација за градби од посебен интерес не се 

спроведува јавна презентација и јавна анкета, ниту се 

спроведува стратегиска оцена за влијание на урбанис-

тичко-планската документација врз животната средина 

и врз здравјето на луѓето. 

Отсуството на јавна презентација и јавна анкета во 

постапката за донесување на урбанистичко-планската 

документација за градби од посебен интерес, значи ис-

клучување на јавното мислење при донесување на вак-

вата документација, што при постоење на наведената 

законска регулатива дополнително остава простор за 

сомнеж од можност за арбитрарно одлучување на Вла-
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дата по ова прашање. Особено што ваквото законско 

решение не прави разлика дали објектот од посебен ин-

терес е во приватна, државна или општинска сопстве-

ност, односно дали би можело да дојде до повреда на 

правото на сопственост.  

Наведената недореченост на Законот, според Судот, 

ја доведува под прашање и основаноста на законското 

решение според кое во постапката за одобрување на 

урбанистичко-планската документација за градби од 

посебен интерес не се спроведува проценка за влијани-

ето врз животната средина и врз здравјето на луѓето, со 

што се доведува во прашање уставно загарантираното 

право на здрава животна средина, како темелна вред-

ност на уставниот поредок. Образложението на Влада-

та дадено во мислењето по наводите во иницијативата 

(акт бр. 04-7018/1 од 10.10.2016 година) според кое 

согласно членот 28 од Законот, постапката за оценка на 

влијанието на животната средина не се спроведува и за 

други видови плански документации, односно дека ос-

порената урбанистичко-планска документација не била 

единствената планска документација за која нема да се 

спроведе оценка на влијанието на животната средина, 

не може да се прифати како основано оправдување за 

наведеното законско решение. 

Оттука, иако според Судот, законодавецот има нес-

порно уставно овластување со закон да го уредува 

просторното и урбанистичкото планирање, во која 

смисла да пропише и постоење на градби од посебен 

интерес и посебна постапка за донесување на урбанис-

тичко-планска документација неопходна за изградба на 

вакви градби, отсуството на законски утврденa опре-

делба – дефиниција за тоа што се подразбира под град-

би од посебен интерес и отсуството на законски ут-

врдени критериуми за тоа што може да се подразбере 

под градба од посебен интерес, од една страна, и пре-

пуштање на Владата самостојно, по своја проценка и 

без законски критериуми да одлучува за вакви градби, 

од друга страна, претставува повреда на принципот на 

владеењето на правото и повреда на поделбата на 

државната власт на законодавна, извршна и судска, ка-

ко темелни вредности на уставниот поредок на Репуб-

лика Македонија, поради што Судот оцени дека член 

50 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 

не е во согласност со член 8 став 1 алинеите 3 и 4 од 

Уставот. 

6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 

точката 1   од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-

сови, во состав од претседателот на Судот, Никола 

Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, 

Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Јован Јосифовски, 

Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старо-

ва и Владимир Стојаноски.  

 

У. бр. 136/2016 Претседател 

5 јули 2017 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1645. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 

43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од 

Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, 

содржината и располагањето со кованите пари за ко-

лекционерски цели („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка 

на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИО-

НЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

нерски цели, со име „Година на кучето – богата година 

на кучето“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 

(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели со име „Година на кучето – богата година на ку-

чето“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среб-

рото од 28,28 г, чистота на среброто од 26,16 г и во 

кружна форма со димензија 38,61 мм.    

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- на аверсот, во центарот на монетата се претставе-

ни грбот на Република Македонија и годината на изда-

вањето на монетата - „2018“. Околу монетата (по дол-

жината на периметарот) се прикажани натписи на ма-

кедонски јазик: „Република Македонија“ и „100 де-

нари“. 

- на реверсот, во центарот на монетата е претставе-

на слика на куче во боја што влече запрежна кола на 

две тркала исполнета со златни монети. Во заднината 

се прикажани листови од детелини. Над централната 

слика на монетата се наоѓа натписот: „БОГАТА ГОДИ-

НА НА КУЧЕТО“ на англиски јазик. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 
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6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

  
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-1/2017 на Народната банка на 
17 јули 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

1646. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12, 
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот, 
постапката за издавање, формата, содржината и распо-
лагањето со кованите пари за колекционерски цели 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели, со име „Година на кучето – бога-
та година на кучето“, со белезите утврдени во Одлука-
та за издавање кована пара за колекционерски цели О. 
бр. 02-15/VI-1/2017 од 17 јули 2017 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 90/17). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-
њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-2/2017 на Народната банка на 
17 јули 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

1647. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од 
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, 
содржината и располагањето со кованите пари за ко-
лекционерски цели („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка 
на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИО-
НЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели, со име „Година на кучето – безбедна го-
дина на кучето“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 

(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели со име „Година на кучето – безбедна година на 

кучето“, изработени од сребро Ag925, со тежина на 

среброто од 28,28 г, чистота на среброто од 26,16 г и во 

кружна форма со димензија 38,61 мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- на аверсот, во центарот на монетата се претставе-

ни грбот на Република Македонија и годината на изда-

вањето на монетата - „2018“. Околу монетата (по дол-

жината на периметарот) се прикажани натписи на ма-

кедонски јазик: „Република Македонија“ и „100 де-

нари“. 

- на реверсот, во центарот на монетата е претставе-

на слика на куче во боја претставено како заштитник 

на домот - куче кое прегрнува куќа. Над куќата е при-

кажано небо со ѕвезди, Сонцето и Месечината. Во гор-

ниот дел од реверсот на монетата (по должината на пе-

риметарот), се наоѓа натписот „БЕЗБЕДНА ГОДИНА 

НА КУЧЕТО“ на англиски јазик. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-3/2017 на Народната банка на 

17 јули 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

1648. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12, 

43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот, 

постапката за издавање, формата, содржината и распо-

лагањето со кованите пари за колекционерски цели 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели, со име „Година на кучето – без-

бедна година на кучето“, со белезите утврдени во Од-

луката за издавање кована пара за колекционерски це-
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ли О. бр. 02-15/VI-3/2017 од 17 јули 2017 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

90/17). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-

њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-4/2017 на Народната банка на 

17 јули 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

1649. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 

43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од 

Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, 

содржината и располагањето со кованите пари за ко-

лекционерски цели („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка 

на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИО-

НЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

нерски цели, со име „Руски лавиринт“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 

(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели со име „Руски лавиринт“, изработени од сребро 

Ag925, со тежина на среброто од 50,45 г, чистота на 

среброто од 46,67 г и во кружна форма со димензија 

47,00 мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- на аверсот, во централниот дел е прикажан лави-

ринтот со две дупки на кованата пара. Во горниот дел 

од аверсот е претставен грбот на Република Македо-

нија, а под грбот - годината на издавање 2017. Околу 

кованата пара се наоѓаат натписите: „Република Маке-

донија“ и „100 денари“ (на македонски јазик) и латин-

ската изрека „PER ASPERA AD ASTRA“ (со значење 

„низ трње до ѕвездите“).. 

- на реверсот, во централниот дел е прикажан лави-

ринтот кој се наоѓа во Долната градина во Петровиот 

дворец (Петерхоф) (Русија), со фонтана во центарот и 

Петровиот дворец во позадина. На двете страни од ла-

виринтот се претставени портрети. На левата страна е 

прикажана статуа на Петар Велики – творец на лави-

ринтот во Петровиот дворец, а на десната страна - ста-

туа на Ана Јоановна, која ја продолжила работата на 

Петар Велики. Во централниот дел на кованата пара се 

наоѓа натписот „RUSSIAN LABYRINTH“. Исто така, 

прикажани се натписите: „Peter the Great“ и „Anna 

Ioannovna“ (околу кованата пара, по должината на пе-

риметарот) и ознаката „Ag925“ во долниот дел од кова-

ната пара. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-5/2017 на Народната банка на 

17 јули 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

1650. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12, 

43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот, 

постапката за издавање, формата, содржината и распо-

лагањето со кованите пари за колекционерски цели 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели, со име „Руски лавиринт“, со бе-

лезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара 

за колекционерски цели О. бр. 02-15/VI-5/2017 од 17 

јули 2017 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.90/17). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-

њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-6/2017 на Народната банка на 

17 јули 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 



 Стр. 32 - Бр. 90                                                                                        19 јули 2017 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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