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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4382. 
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 118 ставови (1) и (4) од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 септември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБ-

РАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на постојани работни тела 

на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 85/2014 и 
114/2014) во членот 2 став 1 точката 10. се менува и 
гласи: 

„10. Комисија за надзор над спроведувањето на по-
себната истражна мерка следење на комуникациите од 
страна на Министерството за внатрешни работи, Упра-
вата за финансиска полиција, Царинската управа и Ми-
нистерството за одбрана.“ 

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

                                       
Бр. 07-3605/1 Претседател 

24 септември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

4383. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 154 став 3 
алинеја 2 од Законот за правда за децата („Службен 
весник на Република Македонија“ број 148/13), Собра-
нието на Република Македонија на седницата одржана 
на 24 септември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕ-
ВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на седум члена на Државниот  со-
вет  за  превенција  на  детско  престапништво. 

2. Заинтересираните кандидати, државјани на Ре-
публика Македонија од  редот  на истакнати  научни  и  
стручни работници  кои  работат  на  заштитата  на  ин-
тересите на децата, пријавите, документите со кои пот-
врдуваат дека се државјани на Република Македонија и 
дека се истакнати научни  и  стручни  работници  кои  
работат  на  заштитата  на  интересите  на децата и би-
ографиите, да ги достават до Собранието на Република 
Македонија во рок од петнаесет дена од денот на обја-
вувањето на оваа одлука во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

3. Право на учество на јавниот оглас имаат и лица 
од невладините  организации  за заштита на децата. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“ и 
„Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-3606/1 Претседател 

24 септември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4384. 

Врз основа на членот 129 став 2, а во врска со ста-
вот 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/10, 145/10, 
97/11, 13/12 и 72/13), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24 септември 2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ НА ЧЛЕН  
НА СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКА  

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 
 
I. На Снежана Клинчарова и престaнува мандатот 

на член на Советот на Македонска радио-телевизија.  
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-3607/1 Претседател 

24 септември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4385. 

Врз основа на член  74 став 1 алинеја 4  од  Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно партнер-
ство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) и член 58 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство ("Службен вес-

ник на Република Македонија" бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
26.8.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 

НА КОНЦЕСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИ-

РАЊЕ, ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО РЕГИО-

НАЛНА ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ЦВРСТ 

ОТПАД ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 
 
1. Се прекинува постапката за доделување на 

концесија за финансирање, проектирање, изградба и 
управување со регионална депонија за комунален 

цврст отпад во Полошкиот плански регион, започната 
согласно Јавниот повик за доставување на барања за 



 Стр. 4 - Бр. 142                                                                             26 септември 2014 
 

учество во Конкурентен дијалог бр. 2, објавен во 
„Службен весник на Европска Унија“ бр. OJ/S S103 
29/05/2010 156927-2010-EN и Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на концесија за финанси-
рање, проектирање, изградба и управување со регио-
нална депонија за комунален цврст отпад во Полошки-
от плански регион објавена во („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 44/2010), поради неправил-
ности и  нерегуларности при спроведувањето на поста-
пката за доделување на концесија кои не можат да би-
дат отстранети без при тоа да се променат условите 
под кои е спроведена постапката. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за започнување на поста-

пката за доделување на концесија за финансирање, 

проектирање, изградба и управување со регионална 

депонија за комунален цврст отпад во Полошкиот 

плански регион („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 44/2010). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-6679/1 Заменик на претседателот  

26 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4386. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на  Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 23.9.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движните ствари - патнички моторни возила и тоа:   

1. патничко моторно возило: марка ТОЈОТА, тип 

RAV4 LINEA LUNA A/C 2.0, број на шасија 

JTEHH20V200024170, број на мотор 1AZ0094641, ре-

гистарска ознака SK-009-KH, година на производство 

2000, работна зафатнина  на моторот 1998см3, сила на 

моторот 110 kW/ks, боја на каросеријата металик кафе-

на 8Ц. 

2. патничко моторно возило: марка ОПЕЛ, тип U 92 

FRONTERA, број на шасија  SED5KMWL4VV620742, 

број на мотор VM41B/13296, регистарска ознака SK-

7606-AC, година на производство 1997, работна зафат-

нина на моторот 2499 м3, сила на моторот 85 KW/ks, 

боја на каросеријата  темно сина 98.  

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен 

дом Скопје.  

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на ЈЗУ Здравствен дом Скопје со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните  ствари  од член 

1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7232/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4387. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе  

  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНО-

ВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА 

ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ – МУЗЕЈ НА 

ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИО-

НЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ  

НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Националната установа Музеј на 

македонската борба за државност и самостојност - Му-

зеј на внатрешната македонска револуционерна орга-

низација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим 

- Скопје се дава на трајно користење без надомест нед-

вижна ствар – зграда бр.1, влез 1, кат подрум-гаража, 

со површина од 1644 м2, со адреса на ул.Иљо Војвода 

б.б, лоцирано на КП бр.9543/2, КО Центар 1, запишано 

во Имотен лист бр.100372, сопственост на Република 

Македонија. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7408/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4388. 

Врз основа на член 57 став, 1 алинеја 2 од Законот 

за високото образование („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 

83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 

15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014 и 130/2014), Влада-

та на Република Македонија на седницата одржана на 

23.9.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВА-

ЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ 

ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕР-

ЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕ-

ТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО 

ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ 

ВО ОХРИД ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА 

 

1. Во Одлуката за давање согласност на конкурси-

те за запишување на студии од втор циклус на јавните 

високообразовни установи на Универзитетот „Св. Ки-

рил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Кли-

мент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет 

во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и 

Универзитетот за информатички науки и технологии 

„Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 

2014/2015 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 113/2014 и 128/2014), во точката 1, 

по зборовите „15.04.2014 година“, запирката се заме-

нува со сврзникот „и“ и се додаваат зборовите „Одлу-

ката бр. 07-1077/3 од 27.08.2014 донесена на 179-та 

седница на Ректорската управа на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ во Битола, одржана на 27.8.2014 

година.“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-7474/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4389. 

Врз основа на член 57 став 3 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај, („Службен весник на Република 

Македонија“ број 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 

17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 

112/14), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.9.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 

НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ  

НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за определување на висината на надо-

местокот за користење на услугите на автобуските ста-

ници („Службен весник на Република Македонија“ 

број 126/07, 85/10, 16/12 и 7/14) членот 3 се менува и 

гласи: 

„Висината на надоместокот што превозникот го 

плаќа на име провизија за продажба на возни билети за 

меѓуопштински линиски превоз на патници и за меѓу-

народен линиски превоз на патници изнесува 12,5% од 

цената на билетот.” 

 

Член 2 

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи: 

„Висината на надоместокот за користење на перо-

ните при поаѓање и доаѓање на автобусите на автобус-

ката станица (влез-излез) се определува во зависност 

од категоријата на автобуската станица и видот на пре-

возот и изнесува: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи: 

 „При влез-излез за транзитна автобуска станица за 

меѓународен превоз на патници, при секој влез на авто-

бусот низ транзитната автобуска станица се наплаќаат 

два влеза и два излеза односно се наплаќа два пати влез 

– излез.” 

 

Член 3 

По членот 4 се додава нов член 5 кој гласи: 

 

„Член 5 

Висината на надоместокот за станична услуга за ко-

ристење на услугите на автобуската станица која ја 

плаќаат патниците (перонска карта) се определува во 

зависност од должината на линијата во км и тоа:  

 

а) за меѓуопштински линиски превоз     

  

должина на линијата во км денари 

0 - 50 км 10 

51- 100 км 20 

над 100 км 30 
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а) за меѓународен линиски превоз  

 

должина на линијата во км денари 

0 - 600 км 50 

над 600 км 90 

 

Цените се со вклучен ДДВ. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7556/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4390. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013 и 139/2014) и член 8 став 6 од Законот за тех-

нолошки индустриски развојни зони („Службен весник 

на Република Македонија“, бр. 14/2007, 103/2008, 

130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012 и 41/2014), Вла-

дата на Република Македонија,  на седницата,  одржана 

на 23.9.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРА-

ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-

ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И 

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за определување на периодот на закуп 

на градежното земјиште во Технолошко индустриската 

развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 

58/2007) во член 1 зборовите „Џонсон Контролс Маке-

донија ДООЕЛ“, се заменуваат со зборовите „Вистеон 

Електроникс Македонија ДООЕЛ Скопје“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-7694/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4391. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 23.9.2014 година донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВЕН  

СТУДЕНТСКИ ДОМ СКОПЈЕ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движната ствар, и тоа: 

 

Вид: Патничко моторно возило; 

Марка:Опел Корса; 

Број на шасија: W0L0SBF68X4008528; 

Регистерски број:GV-047-CF. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Државен студентски 

дом Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Директорот  на Државен студентски дом Скопје, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движната 

ствар од член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-8103/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4392. 

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 

19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 9 

јули 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 

 

1. За државен секретар во Министерството за труд 

и социјална политика се именува Енвер Хусејин. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 24–5648/1 Претседател на Владата 

9 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4393. 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Педагош-

ката служба („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 18/2011 и 41/2014), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 9 јули 2014 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  

ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА 

 

1. Енвер Усеинов се разрешува од должноста ди-

ректор на Педагошката служба, орган во состав на Ми-

нистерството за образование и наука, поради заминува-

ње на друга должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 24–5649/1 Претседател на Владата 

9 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4394. 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Педагош-

ката служба („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 18/2011 и 41/2014), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 9 јули 2014 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА  

ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА 

 

1. За директор на Педагошката служба, орган во 

состав на Министерството за образование и наука, се 

именува Муедин Кахвеџи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во  „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 24–5650/1 Претседател на Владата 

9 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4395. 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објаву-

вање на законите и другите прописи и акти во „Служ-

бен весник на Република Македонија“ („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 23 септември 2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 

претпријатие Службен весник на Република Македони-

ја – Скопје се именува м-р Тони Трајанов, досегашен 

директор на ова jавно претпријатие.  

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија .“   

 

Бр. 24-8081/1 Претседател на Владата 

23 септември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4396. 

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 

Македонија “ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013 и 43/2014), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 23 септември 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

 

1. За вршител на должноста директор на Управата 

за извршување на санкциите, орган во состав на Ми-

нистерството за правда, се именува Лидија Гаврилоска, 

досегашен в.д. директор на Управата. 

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

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-8082/1 Претседател на Владата 

23 септември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 

4397. 

Врз основа на член 47, став (1) од Законот за проце-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

115/10, 158/11, 185/11 и 64/12), министерот за тран-

спорт и врски донесе 

 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 

ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА  

НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 

Член 1 

Во Методологијата за процена на пазарната вред-

ност на недвижен имот („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 54/12, 17/13 и 21/13), во членот 18 

ставот 2 се менува и гласи: 



 Стр. 8 - Бр. 142                                                                             26 септември 2014 
 

„Кога се врши процена на градежни објекти кои се 

во сопственост на Република Македонија изградени на 

градежно земјиште сопственост на Република Македо-

нија, при утврдувањето на пазарната вредност не се 

пресметува макролокација само за објектите кои се ко-

ристат како административно деловен простор на орга-

ните на државната управа.“ 

 

Член 2 

Во членот 19 процентот „30%“ се заменува со про-

центот „50%“. 

 

Член 3 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр. 02-13473/1-2014 Министер 

24 септември 2014 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 

ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

4398. 

Врз основа на член 21 став (2)  од Законот за адми-

нистративни службеници („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.27/14), министерот за информа-

тичко општество и администрација, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАМКАТА НА ОПШТИ РАБОТНИ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ  

СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се утврдува рамката на општи 

работни компетенции за административни. 

 

Член 2 

Рамката на општи работни компетенции (во ната-

мошниот текст: Рамката) претставува групирање на оп-

штите компетенции на единствен и интегриран начин, 

со цел да се овозможи подобрување на постапките за 

селекција и вработување, унапредување, оценување на 

ефектот од работењето, како и стручното усовршување 

на административните службеници.  

 

Член 3 

(1) Рамката содржи девет општи работни компе-

тенции и тоа: 

- решавање проблеми и одлучување за работи од 

својот делокруг; 

- учење и развој; 

- комуникација; 

- остварување  резултати; 

- работење со други/тимска работа; 

- стратешка свест; 

- ориентираност кон странките/засегнати страни; 

- раководење; и 

- финансиско управување.  

(2) Секоја компетенција во Рамката е опишана со 

назив, дефиниција, нивоа (основно, средно и напредно) 

и индикатори за секое ниво.  

 

Член 4 

 (1) Видот и нивото на општата работна компе-

тенција која е пропишана за работното место зависи од 

категоријата на која и припаѓа работното место. 

(2) За работните места од Категорија Б се примену-

ваат сите девет општи работни компетенции од Рам-

ката, и тоа на напредно ниво. 

(3) За работните места од Категорија В се примену-

ваат осум општи работни компетенции од Рамката, на 

средно ниво и тоа: 

- решавање проблеми и одлучување за работи од 

својот делокруг; 

- учење и развој; 

- комуникација; 

- остварување  резултати; 

- работење со други/тимска работа; 

- стратешка свест; 

- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и 

- финансиско управување.  

 (4) За работните места од Категорија Г се примену-

ваат шест општи работни компетенции од Рамката, на 

основно ниво и тоа: 

- учење и развој; 

- комуникација; 

- остварување  резултати; 

- работење со други/тимска работа; 

- ориентираност кон странките/засегнати страни; и 

- финансиско управување.  

(5) Општите работни компетенции, со нивоа и ин-

дикатори се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочну-

вање на примената на Законот за административни 

службеници („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 27/14).  

 

Бр. 14/2-2766/7  

16 септември 2014 година Министер, 

Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 
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4399. 
Врз основа на член 55 став (7) од Законот за адми-

нистративни службеници („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.27/14), министерот за информа-
тичко општество и администрација, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ОБУКИТЕ ВО УЧИЛНИЦА И ПРЕКУ 
ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
ОБУКИ, КАКО И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО И ВРЕДНОС-
ТА НА ОБУКИТЕ ЗА КОИ НЕ МОРА ДА СЕ СКЛУ-
ЧИ ПИСМЕН ДОГОВОР СО АДМИНИСТРАТИВЕН  

СЛУЖБЕНИК 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на орга-

низирање и спроведување на обуките во училница и 
преку електронскиот систем за управување со обуки, 
како и времетраењето и вредноста на обуките за кои не  
мора да се склучи писмен договор со административен 
службеник. 

 
Член 2 

За секоја обука се изготвува наставна програма, ко-
ја ги опфаќа следните елементи: 

- назив на обуката; 
- цели на обуката; 
- теми на обуката;  
- содржина на обуката; 
- целна група; 
- времетраење на обуката; 
- начин на испорака;  
- методолошки пристап на обучувачот; 
- користени материјали;  
- краток тест за евалуација на стекнатото знаење на 

посетителите на обуката и 
- прашалник за евалуација на успешноста на обучу-

вачите. 
 

Член 3 
Подготвувањето и спроведувањето на обука во 

училница опфаќа: 
- утврдување на планот за реализација на обуката; 
- ангажирање на обучувачи; 
- подготвување на материјали за обуката; 
- комуникација со административните службеници 

кои треба да ја посетат обуката; 
- техничко - логистичка поддршка; 
- ангажирање на лица кои даваат логистичко - тех-

нички услуги (доколку има потреба); 
- евидентирање на присуство на учесниците;  
- евалуирање и објавување информации за реализи-

раната обука;  
- подготовка и издавање на потврди за успешно ре-

ализирана обука за обучувачите и 
- подготовка и издавање на потврди за успешно ре-

ализирана обука за посетителите на обуката. 
 

Член 4 
(1) Електронски систем за управување со обуки е 

веб базирана платформа која содржи модули и функци-
оналности што овозможуваат преземање на сите чеко-
ри за подготвување и спроведување на обука за адми-
нистративни службеници со користење на електронски 
средства. 

(2) Системот за микроучење е технолошки напре-
ден вид на електронско учење, кој е дел од електрон-
скиот систем за управување со обуки и се користи од 
административниот службеник од персонален компју-
тер на работно место или паметен телефон како основ-
на алатка за учење или дополнителна алатка за учење 
комплементарна на обуката во училница. 

 
Член 5 

Електронскиот систем за управување со обуки, од-
носно на системот за микроучење се администрира од 
страна на лице вработено во или ангажирано од минис-
терството и кое има највисоки привилегии за пристап 
до системот заради негово администрирање и редовно 

одржување на базата на администратори на институ-
ции, вклучително и за креирање и доставување на ко-
риснички имиња и лозинки за корисници, управување 
со групи на корисници, креирање, доделување и спро-
ведување на обуки и обезбедување на техничка и ко-
рисничка поддршка на посетителите на обуката, воде-
ње на статистики за користењето на системот. 

 
Член 6 

За обука која е обезбедена или финансирана од инс-
титуцијата во која е вработен административниот 
службеник не се склучува писмен договор, ако: 

- обуката се спроведува преку електронскиот сис-
тем за управување со обуки или преку системот за мик-

роучење или 
- времетраењето на обуката е пократко од една не-

дела и вредноста на обуката е помала од износот на три 
нето плати исплатена во претходниот месец на адми-
нистративниот службеникот кој е упатен на обука. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на 
отпочнувањето со примена на Законот за администра-
тивни службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14).  

 
Бр. 14/2-2766/8  

16 септември 2014 година Министер, 
Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 

__________ 

4400. 
Врз основa на член 60 став (7) од Законот за адми-

нистративни службеници („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.27/14), министерот за информа-

тичко општество и администрација, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МЕНТОРСКАТА 

РАБОТА И ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ НА МЕН-

ТОРИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на менторската работа (во натамошниот текст: мен-
торство) и водењето на Регистарот на ментори на ад-
министративните службеници. 
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Член 2 
(1) Менторот во соработка со менторираниот адми-

нистративен службеник ги утврдуваат целите кои тре-
ба да бидат постигнати со менторството како и начи-
нот, динамиката и времетраењето на менторството.  

(2) При утврдувањето на начинот и динамиката на 
вршење на менторството треба да се води сметка мен-
торот да може целосно да ги оствари утврдените работ-
ни цели и задачи за тековната година. 

(3) Времетраењето на менторството треба да соод-
ветствува на утврдените цели, а не може да биде пок-
ратко од три месеци, ниту подолго од шест месеци. 

(4) Во текот на менторството, менторот му пренесу-
ва знаења, вештини и искуства на менторираниот ад-
министративен службеник, му помага за самостојно из-
вршување на работните задачи, покажува интерес за 
неговата работа и му дава совети за работа на ментори-
раниот административен службеник. 

(5) Во текот на менторството, менторираниот адми-
нистративен службеник извршува работи, работни за-
дачи и активности договорени со менторот во утврде-
ниот рок, отворено дискутира со менторот за проблеми 
поврзани со извршувањето на работата и на работните 
задачи како и за други проблеми кои влијаат врз рабо-
тата и работните задачи и ги следи советите на менто-
рот.   

(6) Менторот и менторираниот административен 
службеник по завршувањето на менторството подгот-
вуваат изјави за завршено менторство, при што во изја-
вата прават проценка на реализацијата на целите од 
став (1) на овој член.   

(7) Изјавите од став (6) на овој член се доставуваат 
до организационата единица за управување со човечки 
ресурси во институцијата во која е вработен ментори-
раниот административен службеник, односно до адми-
нистративниот службеник кој ги врши работите на ор-
ганизационата единица за управување со човечки ре-
сурси во институции со помалку од 30 вработени. 

(8) Врз основа на изјавите од став (6) на овој член 
институцијата до која се доставени изјавите, на барање 
на менторот и/или менторираниот административен 
службеник се издава потврда за успешно реализирано 
менторство. 

 
Член 3 

 (1) Советодавното менторство се остварува преку 
развивање на општите компетенции на менторираниот 
административен службеник , утврдени во Рамката на 
општи компетенции на административните службени-
ци преку:  

- конкретни совети на менторот за унапредување на 
реализацијата на работните цели и задачи и 

- редовни консултации во врска со надминување на 
проблемите кои се јавуваат во тековното работење. 

(2) Практичното менторство се остварува преку 
развивање на посебните компетенции утврдени во ак-
тот за систематизација на работните места преку: 

- практична работа во која менторираниот  адми-
нистративен службеник под надзор на менторот спро-
ведува дел од своите работни задачи;  

- подолготрајно набљудување на работењето на 
менторот; 

- краткотрајно набљудување на работата на менто-
рот во извршување на конкретни работни задачи и 

- добивање на совети од менторот по секоја кон-
кретна активност со цел објаснување на очекувањата 
од активноста и сумирање на резултатите од работните 
задачи. 

 
Член 4 

(1) Во Регистарот на ментори се внесуваат подато-
ци за административните службеници кои имаат зав-
ршено обука за ментори и тоа: 

- име и презиме; 
- институција во која е вработен;, 
- работно место; 
- контакт податоци (телефон и електронска адреса).  
(2) Податоците од став (1) на овој член се внесуваат 

веднаш по завршување на обуката за ментор. 
(3) Административниот службеник се брише од ре-

гистарот на ментори на негово барање и во случај на 
престанок на работен однос за што од страна на инсти-
туцијата во која бил вработен менторот се доставува 
известување до Министерството за информатичко оп-
штество и администрација. 

(4) Во случај на престанок на работниот однос и но-
во вработување во друга институција, се доставува из-
вестување до Министерството за информатичко оп-
штество и администрација, преку институцијата во која 
менторот е вработен заради промена на податоците во 
Регистарот.  

   
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со  денот 
на отпочнување на примената на Законот за админис-
тративни службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14).  

 
Бр. 14/2-2766/9  

16 септември 2014 година Министер, 
Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 

__________ 

4401. 
Врз основа на член 82 став (7) од Законот за адми-

нистративни службеници („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 27/14), министерот за информа-
тичко општество и администрација, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ПОСТАПКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНО-
СТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО  

ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

њето на постапката за утврдување на материјална одго-
ворност и формата и содржината на решението за надо-
мест на штета. 

 
Член 2 

Предлогот за покренување на постапка за утврдува-
ње на материјална одговорност содржи:  

- законски основ за давање на предлог за поведува-
ње на постапка за утврдување на материјална одговор-
ност;  
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- име и презиме на административниот службеник 
против кој се предлага поведување на постапка за ут-
врдување на материјална одговорност;  

- опис на материјалната штета, времето и местото и 
опис на околностите под кои таа е сторена;  

- докази за  сторената шетета;  
- место за датум на поднесување и потпис на подно-

сителот.  
 

Член 3 

(1) Предлогот за покренување на постапка за ут-

врдување на материјална одговорност се доставува до 

секретарот, односно раководното лице на институција-

та во која не се назначува секретар и до администра-

тивниот службеник против кој е поведена постапката 

за утврдување на материјална одговорност.  

(2) Решението за формирање на Комисија за ут-

врдување на материјална одговорност (во понатмаош-

ниот текст: комисијата) заедно со предлогот за покре-

нување на постапка за утврдување на материјална од-

говорност, се доставува до претседателот и членовите 

на комисијата. 

(3) Од страна на претседателот на комисијата, од 

редот на вработените во институцијата  се определува 

записничар. 

  

Член 4 

(1) Од страна на претседателот на комисијата, се 

свикува седница на која се повикуваат: членовите на 

комисијата, записничарот и административниот служ-

беник против кој е поведена постапка за утврдување на 

материјална одговорност,  а по потреба и други лица. 

(2) Подносителот на предлогот за покренување на 

постапката за утврдување на материјална одговорност 

може да присуствува на седницата. 

 

Член 5 

(1) На седницата се изведуваат доказите и админис-

тративниот службеник против кој е поведена поста-

пката лично се произнесува по наводите во предлогот 

за покренување на постапката за утврдување на мате-

ријална одговорност, а доколку од оправдани причини 

не може да присуствува на седницата писменосе произ-

несува и приложува документација, односно докази со 

кои ќе го оправда отсуството најдоцна до отворањето 

на расправата.  

(2) Доказите се изведуваат со читање писмени из-

вештаи, информации, изјави и други исправи или со 

сослушување на сведоци, а кога е тоа потребно се од-

редува и вештачење. На расправата можат да се изне-

сат и дополнителни докази. 

 (3) Претседателот, членовите на комисијата, под-

носителот на предлогот, како и административниот  

службеник против кого се води постапката може да по-

ставуваат прашања до сведоците и другите лица. 

 

Член 6 
(1) По изведување на сите предложени докази и ут-

врдување на фактите, претседателот на комисијата ги 
повикува, редоследно, подносителот на предлогот за 
покренување на постапка за утврдување на материјал-
на одговорност, доколку е присутен на расправата и ад-

министративниот службеник против кој  е поведена по-
стапката за утврдување на материјална одговорност, да 
се обратат на комисијата со завршни зборови, со кои се 
резимираат правните и фактичките аспекти на предме-
тот, а потоа објавува дека расправата е завршена. 

(2) Расправата, по правило, завршува во истиот ден 
кога е и започната. 

 
Член 7 

(1) Постапката се прекинува, кога претседателот, 
членовите на комисијата, односно нивните заменици 
од оправдани причини не можат да присуствуваат на 
расправата, за што треба да приложат документација, 
односно докази  најдоцна до отварањето на расправата 
или кога комисијата ќе одлучи да решава за некое 
претходно прашање или ќе побара од надлежен орган 
да и достави веродостојни исправи и информации, за 
чие изготвување е потребно подолго време.  

(2) За прекинот и продолжувањето на постапката се 
донесува решение против кое не е дозволена жалба. 

(3) Кога има прекин на постапката престануваат да 
течат сите рокови определени за вршење на дејствијата 
во постапката за утврдување на материјална одговор-
ност. 

(4) За време на траењето на прекинот на поста-
пката, комисијата не може да превзема никакви деј-
ствија во постапката, освен ако прекинот настанал по 
заклучувањето на главната расправа, во кој случај ко-
мисијата може, врз основа на таа расправа, да ја утврди 
материјалната одговорност за постоење на сторена ма-
теријална штета, нејзината висина и начинот на стору-
вање, кој ја предизвикал штетата и кој ќе ја надомести. 

 (5) Дејствијата што ги презеле учесниците во по-
стапката додека трае прекинот на постапката немаат 
никакво правно дејство. Нивното дејство почнува отка-
ко постапката ќе продолжи. 

(6) Постапката што е прекината од причините од 
ставот (1) на овој член продолжува кога ќе престанат 
причините за прекинот. 

(7) Роковите што поради прекинот на постапката 
престанале да течат, продолжуваат да течат од денот на 
донесување решение за продолжување на постапката. 

 
Член 8 

(1) За дејствијата преземени на расправата, запис-
ничарот води записник. 

(2) Записникот содржи податоци за: составот на ко-
мисијата, записничарот, местото и времето на одржува-
њето на расправата, подносителот на предлогот за пок-
ренување на постапката за утврдување на материјална 
одговорност, административниот службеник против 
кој е поведена постапката за утврдување на материјал-
на одговорност, законскиот основ за материјалната од-
говорност, битната содржина на исказите на админис-
тративниот службеник, сведоците и други лица докол-
ку се повикани и доказите кои се изведени. 

(3) Записникот го потпишуваат сите учесници во 
расправата.  

(4) Ако подносителот на предлогот за покренување 
постапката или административниот  службеник против 
кој е поведена постапката за утврдување на материјал-
на одговорност одбијат да го потпишат записникот, се 
внесуваат причините за одбивањето. 
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(5) Примерок од записникот му се предава на под-
носителот на предлогот за поведување на постапката за 
утврдување на материјална одговорност и на админис-
тративниот службеник против кој е поведена поста-
пката за утврдување на материјална одговорност, од-
носно неговиот застапник. 

 
Член 9 

Извештајот за утврдената фактичка состојба сод-
ржи: законскиот основ за поднесување на извештајот, 
состав на комисијата, подносителот и бројот на пред-
логот за покренување на постапката за утврдување на 
материјалната  одговорност, предлогот на комисијата 
во врска со одговорноста на административниот служ-
беник, висината на материјалната штета доколку е ут-
врдена, образложение кое содржи факти и докази врз 
основа на кои е утврдена одговорноста и висината на 
материјалната штета, потпис на членовите на комиси-
јата, архивски број, датум и печат. 

 
Член 10 

Решението за надомест на штета веднаш се доста-
вува до административниот службеник против кого е 
покрената постапката и до подносителот на предлогот. 

 
Член 11 

Решението за утврдување на материјална одговор-
ност се изработува на бела хартија во А4 формат и сод-
ржи:  

- вовед (во кој се наведува кој и кога го донел реше-
нието, законски основ за донесување на решението, по 
повод чија одговорност и во врска со чиј предлог е до-
несено решението);  

- изрека (во која се утврдува постоење/непостоење 
на материјална одговорност и висина на утврдената 
штета и начин за нејзино надоместување); 

- образложение (во кое се наведуваат фактите и  до-
казите врз основа на кои е утврдена фактичката сос-
тојба, оценката на изведените докази и околностите 
кои се земени во предвид  при донесувањето на одлу-
ката); 

- упатство за правно средство; 
- број, датум и место на решавање и 
- печат и потпис  на секретарот, односно раковод-

ното лице на институцијата. 
 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на 
отпочнувањето на примената на Законот за админис-
тративни службеници  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14). 

 
Бр. 14/2-2766/10  

16 септември 2014 година Министер, 
Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 

__________ 

4402. 
Врз основа на член 84 став (2) од Законот за адми-

нистративни службеници („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.27/14), министерот за информа-
тичко општество и администрација, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ ЗА УТВРДЕНА 
ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОР-
НОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и 
формата на годишниот извештај за изречените мерки 
за утврдена дисциплинска и материјална одговорност 
на административните службеници (во натамошниот 
текст: извештајот). 

 
Член 2 

Со извештајот се обезбедуваат податоци и инфор-
мации за спроведените постапки за утврдување на дис-
циплинска и материјална одговорност на администра-
тивните  службеници. 

 
Член 3 

Извештајот се води во електронска и печатена фор-
ма на образец кој  е даден во прилог и е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Извештајот содржи:  
- штембил на институцијата  со архивски број и да-

тум;  
- периодот за кој се однесува;  
- основни податоци за институцијата;  
- наративна оцена на спроведувањето на постапките 

за утврдување на дисциплинска и материјална одговор-
ност;  

- поединечен преглед на спроведените постапки за 
утврдување на дисциплинска и материјална одговор-
ност на административните  службеници;  

- збирен преглед на спроведените постапки за дис-
циплинска одговорност (дисциплинска неуредност, од-
носно дисциплински престап);  

- збирен преглед на спроведените постапки за мате-
ријална одговорност; 

- место за печат  и потпис ;  
- шифрарник за пополнување на извештајот во 

збирниот преглед, во делот на видот на одговорноста, 
основот на одговорноста и видот на изречените мерки. 

 
Член 5 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник, престанува да важи Правилникот за сод-
ржината и формата на годишниот извештај за изречени 
мерки за утврдена дисциплинска и материјална одго-
ворност на државните службеници („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.58/11). 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со де-
нот на отпочнувањето на примената на Законот за ад-
министративни службеници („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 27/14).  

 
Бр. 14/2-2766/12  

16 септември 2014 година Министер, 
Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 
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4403. 
Врз основа на член 76 став (21) од Законот за адми-

нистративни службеници („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 27/14), министерот за информа-

тичко општество и администрација, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА 

ПОСТАПКА ЗА ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАП И 

ОБРАЗЕЦ ЗА ТАЈНО ГЛАСАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње на дисциплинската постапка за дисциплински прес-

тап и образецот за тајното гласање. 

 

Член 2 

(1) Дисциплинската постапка против администра-

тивниот службеник се покренува по предлог на непос-

редно претпоставениот раководен административен 

службеник.  

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доколку 

административниот службеник нема непосредно прет-

поставен раководен административен службеник или 

доколку непосредно претпоставениот раководен адми-

нистративен службеник е отсутен подолго од три месе-

ци од оправдани причини, предлогот за поведување на 

дисциплинска постапка го поднесува непосредно пови-

сокиот раководен административен  службеник, однос-

но секретарот или раководното лице на институцијтата 

во која не се назначува секретар.  

 

Член 3 

Предлогот за покренување на дисциплинска поста-

пка содржи:  

- законски основ за давање на предлог за покрену-

вање на дисциплинската постапка;  

- име и презиме на административниот службеник 

против кој се предлага покренување на дисциплинска 

постапка;  

- опис на дисциплинскиот престап и неговиот за-

конски основ, опис на околностите под кои тој е сто-

рен, како и времето и местото на извршување на прес-

тапот;  

- докази за постоење на престапот;  

- датум и потпис.  

 

Член 4 

(1) Предлогот за покренување на дисциплинската 

постапка се доставува до секретарот, односно раковод-

ното лице на институцијата во која не се назначува сек-

ретар и до административниот службеник против кој е 

поведена дисциплинската постапка.  

(2) Од страна на  секретарот, односно раководното 

лице на институцијата во која не се назначува секретар 

се донесува решение за формирање на Комисија за во-

дење на дисциплинска постапка за дисциплински прес-

тап (во натамошниот текст: дисциплинската комисија) 

најдоцна осум дена од денот на поднесувањето на 

предлогот за покренување на дисциплинска постапка. 

(3)Решението од став (2) на овој член заедно со 

предлогот за покренување на дисциплинската поста-

пка, се доставува до претседателот и членовите на дис-

циплинската комисија. 

(4) Од страна на претседателот на дисциплинската 

комисија, од редот на членовите на комисијата се опре-

делува записничар. 
(5) За дисциплинските престапи од член 73 точките 

24), 25) и 26) од Законот за административни службе-
ници, дициплинската комисија се формира најдоцна 48 
часа од денот на поднесување на предлогот за покрену-
вање на дисциплинска постапка, решението за форми-

рање и предлогот за покренување на дисциплинската 
постапка се доставува до претседателот и членовите на 
дисциплинската комисија најдоцна  48 часа од подне-
сување на предлогот.   

(6)Административниот службеник може да биде 
застапуван во дисциплинската постапка, од лице кое 
тој ќе го овласти да го застапува. 

 
Член 5 

 (1) Од страна на претседателот на дисциплинската 
комисија, се свикува седница на која се повикуваат 
членовите на дисциплинската комисија, администра-
тивниот службеник против кој е поведена дисциплин-
ска постапка и неговиот застапник доколку го има, све-

доците,  а по потреба и други лица. 
(2) Подносителот на предлогот за покренување на 

дисциплинската постапка може да присуствува на сед-
ницата. 

 (3) За дисциплинските престапи од член 73 точките 
24), 25) и 26) од Законот за административни службе-
ници, поканата за присуство на седницата се доставува 
најдоцна 48 часа пред почетокот на седницата. 

 
Член 6 

(1) Поканата за расправа на седница содржи:  
- име и презиме на лицето кое се повикува;  
- времето и место на одржување на расправата;  
- причината за повикување и  
- својство во кое се повикува лицето во постапката.  

(2) Поканата за расправа на седница се доставува 
лично на административниот службеник против кој е 
поведена дисциплинска постапка по правило во работ-
ните простории на институцијата во која администра-
тивниот службеник работи, односно на адреса на живе-
алиштето, односно престојувалиштето доколку доста-
вата не може да се изврши во работните простории. 

 

Член 7 

(1) Пред почетокот на расправата, претседателот на 

дисциплинската комисија утврдува дали се присутни 

сите повикани лица и го проверува нивниот идентитет. 

(2) Расправата може да се одржи во отсуство на ад-

министративниот службеник против кој е поведена 

дисциплинска постапка и неговиот застапник доколку 

уредно биле повикани, а отсуствуваат од неоправдани 

причини. 

(3) Кога се исполнети условите за одржување на 

расправата, претседателот на дисциплинската коми-

сија, го објавува предметот на постапката и ја отвара 

расправата. 
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(4) Претседателот на дисциплинската комисија им 

дава збор на:  

- подносителот на предлогот за покренување на 

дисциплинската постапка, доколку присуствува на рас-

правата; 
- административниот службеник против кој е пове-

дена дисциплинска постапка; доколку присуствува на 
расправата или неговиот застапник доколку го има; 

- сведоците и другите учесници во постапката.  
(5) Претседателот на дисциплинската комисија и 

членовите на дисциплинската комисија може да поста-
вуваат прашања и да бараат објаснувања. 

 (6) Доколку административниот службеник против 
кој е поведена постапката лично или писмено не се 
произнесе по наводите во предлогот за покренување на 
дисциплинска постапка, дисциплинската комисија ќе ја 
спроведе дисциплинската постапка без неговото произ-
несување. 

 
Член 8 

(1) По изјаснувањето на административниот служ-
беник против кој е поведена дисциплинска постапка, 
дисциплинската комисија пристапува кон изведување 
на предложените докази. 

(2) На седницата ќе се изведат доказите и админис-

тративниот службеник против кој е поведена дисцип-
линска постапка лично ќе се произнесе по наводите во 
предлогот за покренување на дисциплинска постапка, а 
доколку од оправдани причини не може да присуству-
ва на седницата писмено ќе се произнесе и ќе приложи 
документација, односно докази со кои ќе го оправда 
отсуството. 

 (3) Доказите се изведуваат со читање писмени из-
вештаи, информации, изјави и други исправи или со 
сослушување на сведоците, а кога е тоа потребно се од-
редува и вештачење. На расправата можат да се изне-
сат и дополнителни докази. 

 (4) Претседателот, членовите на дисциплинската 
комисија, подносителот на предлогот, административ-

ниот службеник против кој е поведена дисциплинска 
постапка како и неговиот застапник може да поставу-
ваат прашања до сведоците и другите лица.  

 
Член 9 

 (1) По изведување на сите предложени докази и ут-
врдување на фактите, претседателот на дисциплинска-
та комисија ги повикува, редоследно, подносителот на 

предлогот за покренување на дисциплинската постапка 
доколку е присутен на расправата, административниот 
службеник против кој  е поведена дисциплинската по-
стапка и неговиот застапник доколку го има, да се об-
ратат на дисциплинската комисија со завршни зборови, 
со кои се резимираат правните и фактичките аспекти 
на предметот, а потоа објавува дека расправата е зав-

ршена. 
(2) Расправата, по правило завршува во истиот ден 

кога е и започната. 
 

Член 10 
(1) Постапката се прекинува, кога претседателот, 

членовите на дисциплинската  комисија, односно нив-

ните заменици од оправдани причини не можат да при-

суствуваат на седницата, за што треба да приложат до-
кументација, односно докази  или кога дисциплинската 
комисија ќе одлучи да решава за некое претходно пра-
шање или ќе побара од надлежен орган да и достави 
веродостојни исправи и информации, за чие изготвува-
ње е потребно подолго време.  

(2) За прекинот и продолжувањето на постапката се 

донесува посебно решение против кое не е дозволена 

жалба. 

(3) Кога има прекин на постапката престануваат да 

течат сите рокови определени за вршење на дејствијата 

во дисциплинската постапка. 

(4) За време на траењето на прекинот на поста-

пката, дисциплинската комисија не може да превзема 

никакви дејствија во постапката, освен ако прекинот 

настанал по заклучувањето на главната расправа, во кој 

случај дисциплинската комисија  може, врз основа на 

таа расправа, да предложи изрекување на дисциплин-

ска мерка. 

(5) Дејствијата што ги презеле учесниците во поста-

пката додека трае прекинот на постапката немаат ни-

какво правно дејство. Нивното дејство почнува откако 

постапката ќе продолжи. 

(6) Постапката што е прекината од причините во 

ставот (1) на овој член продолжува кога ќе престанат 

причините за прекинот. 

(7) Роковите што поради прекинот на постапката 

престанале да течат, почнуваат да течат одново од де-

нот кога дисциплинската комисија ќе донесе решение 

за продолжување на постапката. 

 

Член 11 

(1) За дејствијата преземени на расправата, запис-

ничарот води записник. 

(2) Записникот содржи податоци за: составот на 

дисциплинската комисија, записничарот, местото и 

времето на одржувањето на расправата, подносителот 

на предлогот за покренување на дисциплинска поста-

пка, административниот службеник против кој е пове-

дена дисциплинската постапка и неговиот застапник, 

доколку го има, законскиот основ за дисциплинскиот 

престап, битната содржина на исказите на администра-

тивниот службеник против кој е поведена дисциплин-

ската постапкати, сведоците и другите лица доколку се 

повикани и доказите кои се изведени. 

(3) Записникот го потпишуваат сите учесници во 

расправата.  

(4) Ако подносителот на предлогот за покренување 

дисциплинска постапка или административниот служ-

беник против кој е поведена дисциплинска постапка, 

односно неговиот застапник одбијат да го потпишат за-

писникот, се внесуваат причините за одбивањето. 

(5) Примерок од записникот му се предава на под-

носителот на предлогот за поведување на дисциплин-

ската постапка и на административниот службеник 

против кој е поведена дисциплинска постапка, односно 

неговиот застапник. 
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Член 12 
(1) По завршување на расправата, дисциплинската 

комисија пристапува кон тајно гласање за дисциплин-
ската одговорност на административниот службеник 
против кој е поведена дисциплинската постапка, со за-
окружување на редниот број пред текстот во однос на 
тоа дали административниот службеник е одговорен 
или не е одговорен за дисциплинскиот престап за што 
членовите на дисциплинската комисија го пополнуваат 
делот ДП-1 од образецот за тајно гласање.  

(2) Ако дисциплинската комисија утврди дека ад-
министративниот службеник против кој е поведена 
дисциплинската постапка е одговорен за дисциплин-
скиот престап се пристапува кон тајно гласање за ви-
дот на дисциплинската мерка која треба да се изрече, 
со заокружување на редниот број пред текстот во од-
нос на конкретната дисциплинска мерка, за што члено-
вите на комисијата го пополнуваат делот  ДП-2 од об-
разецот за тајното гласање.  

(3) За резултатите од тајното гласање од ставовите 
(1) и (2) на овој член, записничарот на дисциплинската 
комисија составува посебен записник кој содржи пода-
тоци за: составот на дисциплинската комисија, запис-
ничарот, местото и времето на одржувањето на тајното 
гласање, резултатите од тајното гласање и предлогот 
на дисциплинската комисија врз основа на добиените 
резултати од гласање на  обрасците. 

(4) Записникот за тајното гласање го потпишуваат 
сите членови на дисциплинската комисија. 

(5) Образецот за тајно гласање е даден во прилог и 
е составен дел од овој правилник. 

 
Член 13 

(1) Ако дисциплинската комисија утврди дека ад-
министративниот службеник против кој е поведена 
дисциплинска постапка е одговорен, му доставува на 
секретарот, односно раководното лице на институција-
та во која не се назначува секретар, образложен пред-
лог за отфрлање на  предлогот за покренување на дис-
циплинска постапка, односно за запирање на дисцип-
линската постапка. 

(2) Ако дисциплинската комисија утврди дека ад-
министративниот службеник против кој е поведена 
дисциплинска постапка е одговорен, на секретарот од-
носно раководното лице на институцијата во која не се 
назначува секретар, му предлага изрекување на дис-
циплинска мерка. 

(3) Предлогот од ставот (2) на овој член содржи:  
- вовед, во кој се наведува: составот на дисциплин-

ската комисија, подносителот и бројот на предлогот и 
законскиот основ за давање на предлог за изрекување 
на дисциплинска мерка; 

- изрека, во која се наведува предлогот за изречена-
та дисциплинска мерка;  

- образложение, во кое се наведува краткиот опис 
на престапот за кој административниот  службеник 
против кој е поведена дисциплинската постапка е одго-
ворен со наведување на законскиот основ, кои факти и 
кои докази се утврдени, оценката на изведените докази 
и околности кои се земени во предвид при предлагање-
то на мерката и  

- деловоден број и потпис на претседателот и чле-

новите на дисциплинската комисија. 

Член 14 

(1) Решението за изрекување дисциплинска мерка 

содржи:  

- вовед, во кој се наведува кој го донел решението, 

по повод чија одговорност и во врска со чиј предлог, 

деловодниот број и датум на предлогот за изрекување 

на дисциплинска мерка, како и законскиот основ за из-

рекување на предложената дисциплинска мерка;  

- изрека во која се внесува видот на изречената дис-

циплинска мерка, како и времетраењето на дисциплин-

ската мерка, а доколку како дисциплинска мерка биде 

изречена парична казна и од кога решението ќе произ-

веде правни последици;  

- образложение, во кое се наведува краткиот опис 

на повредата за која административниот службеник 

против кој е поведена дисциплинската постапка е одго-

ворен со наведување на законскиот основ, кои факти и 

кои докази се утврдени, оценката на изведените докази 

и околности кои се земени во предвид при изрекување 

на мерката;   

- доколку од страна на секретарот, односно рако-

водното лице на институцијата во која не се назначува 

секретар, е изречена мерка различна од онаа која е 

предложена од дисциплинската комисија, образложе-

нието особено треба да ги содржи причините поради 

кои се изрекува мерка различна од предложената и  

- упатство за правно средство.  

(2) При водење на една дисциплинска постапка на 

административниот службеник против кој е поведена 

дисциплинска постапка  не може да му се изречат по-

веќе дисциплински мерки. 

(3) Ако во извршените дејствија на административ-

ниот службеникот против кој е поведена дисциплинска 

постапка има битија од повеќе дисциплински престапи, 

се цени тежината на сите дејствија заедно и се предлага 

една дисциплинска мерка која е предвидена со Законот 

за административни службеници.                 

 

Член 15 

Со денот на отпочнувањето на примената  на овој 

правилник, престанува да важи Правилникот за начи-

нот на водењето на дисциплинската постапка за ут-

врдување на дисциплински престап („Службен весник 

на Република Македонија" бр. 58/11). 

 

Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на 

отпочнувањето на примената на Законот за админис-

тративни службеници („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 27/14).  

 

Бр. 14/2-2766/13  

16 септември 2014 година Министер, 

Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 
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4404. 
Врз основа на член 58 став (3) од Законот за адми-

нистративни службеници („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 27/14), министерот за информа-

тичко општество и администрација, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ГОДИШЕН 

ПЛАН ЗА ОБУКИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА НЕГОВА  

РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат содржината и 

формата на годишниот план за обуки на администра-

тивни службеници (во натамошниот текст: Годишен 

план) и извештајот за негова реализација (во натамош-

ниот текст: Извештајот).  

 

Член 2 

Годишниот план кој се изготвува во електронска 

форма содржи табеларен приказ на планираните гене-

рички и специјализирани обуки за секој администрати-

вен службеник во институцијата одделно, со наведува-

ње на: 

- редниот број на генеричките обуки од Годишната 

програма за генерички обуки; 

- називите на специјализираните обуки и висината 

на финансиски средства потребни за реализација на се-

која специјализирана обука одделно; 

- изворот на финансирање на специјализираните 

обуки (од буџет на органот, од проект, соработка со 

други институции, а особено прецизно да се наведат 

евентуални други извори). 

 

Член 3 

Извештајот кој се изготвува во електронска форма 

содржи табеларен приказ на планираните и реализира-

ните генерички и специјализирани обуки за секој адми-

нистративен службеник во институцијата одделно. 

 

Член 4 

Со денот на отпочнување со примена на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за содржина-

та и формата на полугодишниот извештај за спроведе-

ни специјализирани обуки за државните службеници 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

58/11). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од де-

нот на отпочнување со примена на Законот за админис-

тративни службеници („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 27/14). 

 

Бр. 14/2-2766/14  

16 септември 2014 година Министер, 

Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 

4405. 

Врз основа на член 56 став (3) од Законот за адми-

нистративни службеници („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 27/14), министерот за информа-

тичко општество и администрација, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ГЕНЕРИЧКИ ОБУКИ НА АДМИ-

НИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и 

формата на годишната програма за генерички обуки на 

административни службеници (во натамошниот текст: 

Годишна програма).  

 

Член 2 

Годишната програма се изготвува во електронска 

форма и содржи каталог - преглед на понудени гене-

рички обуки, опишани со следната структура: 

- реден број на обуката;  

- назив на обуката; 

- начин на спроведување на обуката (во училница 

или електронски); 

- целна група (категорија на работни места); 

- предлог датуми на одржување на обуките и 

- финансиски средства потребни за реализација на 

обуката. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со де-

нот на отпочнување со примена на Законот за админис-

тративни службеници („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 27/2014). 

 

Бр. 14/2-2766/15  

16 септември 2014 година Министер, 

Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 

__________ 

4406. 

Врз основа на член 59 став (7) од Законот за адми-

нистративни службеници („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 27/14), министерот за информа-

тичко општество и администрација, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТOT 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ  КАКО 

И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА 

ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот на 

спроведување на испитот за административно управу-

вање (во натамошниот текст: испитот), како и формата 

и содржината на потврдата за положен испит.  
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Член 2 

(1) Испитот се организира и спроведува  од страна  

на Агенцијата за администрација (во натамошниот 

текст: Агенцијата), во соработка со Министерството за 

информатичко  општество и администрација (во  ната-

мошниот текст: Министерството). 

(2) Испитот се организира и спроведува најмалку 

еднаш неделно во месечни сесии во март, април, мај, 

јуни, септември, октомври и декември, во термини (ден 

и час на полагањето) кои се утврдуваат од страна на 

Агенцијата. 

(3) Термините од став (2) на овој член се утврдува-

ат најдоцна до 15-от ден во месецот за наредниот месец 

и истите се објавуваат на  веб страница на Агенцијата. 

 

Член 3 

(1) Кандидатот, заинтересиран за полагање на испи-

тот, електронски пополнува пријава за полагање на ис-

питот, во која се внесуваат следните податоци: органот 

или институцијата во која е вработен кандидатот; име, 

презиме и единствен матичен број на граѓанинот 

(ЕМБГ) на кандидатот; ниво на работно место и звање; 

дали кандидатот посетувал обука за административно 

управување и датум кога ја посетувал обуката; дали 

кандидатот претходно го полагал испитот за админис-

тративно управување, колку пати полагал и датум(и) 

на полагањето и  терминот на кој се пријавува за пола-

гање на испитот. 

(2) При електронското пријавување за полагање на 

испитот, на кандидатот му се доделува (генерира) 

идентификациски код, кој се користи до крајот на по-

лагањето. 

(3) Кандидатот може да се пријави за полагање нај-

доцна осум дена пред закажаниот термин за полагање 

на испитот. 

 

Член 4 

Од страна на Агенцијата се изготвува листа со 

идентификационите кодови на кандидатите кои ги ис-

полнуваат законските услови за полагање на испитот 

која се објавува на веб страницата на Агенцијата, нај-

доцна три дена пред закажаниот термин за полагање на 

испитот. 

 

Член 5 

(1) Испитот се полага во Агенцијата, во простории 

кои се материјално и технички опремени со соодветна 

информатичко-комуникациска опрема и софтвер за 

спроведување на испитот, водење на евиденции и доку-

ментација и надзор на работењето. 

 (2) Просториите од став (1) на овој член треба да 

поседуваат најмалку шест веб – камери, кои овозможу-

ваат снимање на просторијата  и кандидатите кои пола-

гаат во неа, со тоа што најмалку две од поставените ка-

мери, во секој момент од полагањето, можат да обезбе-

дат увид и следење на состојбата на дисплејот поставен 

на ѕидот во истата просторија.   

(3) Пред почетокот на полагањето на испитот, пое-

динечно се утврдува идентитетот на секој од кандида-

тите присутни во просторијата по што се пристапува 

кон запознавање на кандидатите со текот и правилата 

на полагањето на испитот. 

(4) Кандидатот кој нема да ги почитува правилата 

за полагање на испитот, ќе биде повикан да ја напушти 

просторијата во која се полага, по што следува исклу-

чување на неговата работна станица. 

(5) Кандидатот треба да заврши со полагањето на 

тестот во временскиот период утврден со овој правил-

ник. 

(6) По завршување на полагањето, односно по исте-

кот на утврдениот период за полагање, кандидатот тре-

ба да ги напушти просториите за полагање, односно 

тестирање. 

(7) Електронските резултати од полагањето на сите 

кандидати поврзани со нивните идентификациски ко-

дови, како и снимките од полагањето, се чуваат во 

Агенцијата, најдоцна 24 месеци од денот и часот на од-

ржување на испитот. 

 

Член 6 

(1) Испитот се состои од два дела: теоретски дел и 

практичен дел, кои се полагаат во ист ден, последова-

телно. 

(2) Кандидатот прво го полага теоретскиот дел од 

испитот, кој доколку кандидатот не го положи, не мо-

же да пристапи кон полагање на практичниот дел од 

испитот. 

(3) Кандидатот ќе се смета дека го положил испи-

тот, само доколку ги положи двата дела од истиот. 

(4) Времетраењето на испитот изнесува 120 минути 

и во рамките на ова време, кандидатот треба да го зав-

рши полагањето и на двата дела од истиот. 

 

Член 7 

(1) Теоретскиот дел на испитот, се состои во реша-

вање на тест кој содржи 40 прашања и се полага така 

што кандидатот го избира точниот одговор од понуде-

ните одговори. 

(2) Теоретскиот дел на испитот носи најмногу 50 

бода, а ќе се смета за положен доколку кандидатот ос-

вои најмалку 30 бода. 

 (3) Теоретскиот дел на испитот се состои од десет  

прашања од ниска, 15 прашања од средна и 15 праша-

ња од висока сложеност. 

(4) Заради точен увид во бројот на бодови кои во 

текот на полагањето може да ги освои, покрај секое 

прашање за кое кандидатот дава одговор, се наведува и 

бројот на бодови кое истото го носи и тоа: 

- за прашања од ниска сложеност - 0,50 бода; 

- за прашања од средна сложеност - 1 бод; и 

- за прашања од висока сложеност - 2 бода. 

(5) Прашањата за теоретскиот дел од испитот, се ге-

нерирани по случаен избор од базата на прашања за те-

оретскиот дел, која е јавно достапна на веб страницата 

на Министерството  и Агенцијата. 
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(6) Резултатот, односно бројот на освоени бодови, 

како и исходот од полагањето на теоретскиот дел од 

испитот – положен/неположен, е достапен за кандида-

тот веднаш по завршувањето на полагањето на екранот 

од компјутерот, како и на дисплејот во салата за пола-

гање во Агенцијата. 

(7) Кандидатот кој не го положил теоретскиот дел 

на испитот, ќе се смета дека не го положил испитот, и 

истиот се заведува во евиденцијата на Агенцијата. 

(8) Кандидатот кој го положил теоретскиот дел, мо-

же да пристапи кон полагање на практичниот дел на 

испитот. 

 

Член 8 

(1) Практичниот дел од испитот се состои од реша-

вање на три  студии на случај, од кои првата е од об-

ласта на управување со јавни финансии, втората е од 

областа на управување со проекти, а третата е од Ко-

дексот за административни службеници. 

(2) Практичниот дел од испитот носи најмногу 50 

бода при што првата и втората студија на случај носат 

по 20 бода, а третата студија на случај носи 10 бода.  

(3) Практичниот дел од испитот ќе се смета за поло-

жен доколку кандидатот успешно ги реши трите сту-

дии на случај, односно освои најмалку 60% од макси-

малниот број на бодови по студија или освои најмалку 

12 бода од првата, 12 бода од втората и 6 бода од трета-

та студија. 

(4) Студиите на случај од ставот (1) на овој член, се 

решаваат преку анализа, проучување и одговарање на 

пет прашања поврзани со студијата. 

(5) За првата и втората студија на случај, кандида-

тот одговара на две прашања од ниска, две  прашања 

од средна и едно прашање од висока сложеност, при 

што:  

- прашањата од ниска сложеност носат најмногу 2 

бода; 

- прашања од средна сложеност носат најмногу 4 

бода; и 

- прашањето од висока сложеност носи најмногу 8 

бода. 

(6) За третата студија на случај, кандидатот одгова-

ра на две прашања од ниска, две прашања од средна и 

едно прашање од висока сложеност, при што:  

- прашањата од ниска сложеност носат најмногу 1 

бод; 

- прашања од средна сложеност носат најмногу 2 

бода; и 

- прашањето од висока сложеност носи најмногу 4 

бода. 

(7) Заради увид во бројот на бодови кои во текот на 

решавањето може да ги освои, покрај секое прашање 

од студијата за кое кандидатот дава одговор е назначен 

бројот на бодови за точниот одговор. 

(8) За секое од прашањата од ставот (5) на овој 

член, понудени се по три одговори, и тоа точен, делум-

но точен и неточен, при што точниот одговор носи 

максимален број на бодови, делумно точниот одговор 

носи половина од максималниот број на бодови, а не-

точниот носи 0 бодови. 

(9) Студиите на случај од ставот (1) на овој член се 

генерираат по случаен избор од базата на студии на 

случај,  која е јавно достапна на веб - локациите на Ми-

нистерството и  Агенцијата. 

(10) Резултатот, односно вкупниот број на освоени 

бодови од студиите на случај, како и исходот од пола-

гањето на практичниот дел од испитот – положен/непо-

ложен, е достапен за кандидатот веднаш по завршува-

њето на полагањето на екранот од компјутерот, како и 

на дисплејот во салата за полагање во Агенцијата. 

(11) Кандидатот кој не го положил практичниот дел 

од испитот, ќе се смета дека не го положил испитот, и 

истиот се заведува во евиденцијата на Агенцијата. 

 

Член 9 

 (1) Од страна на Агенцијата се известува Минис-

терството за резултатите од полагањето на испитот. 

(2) Известувањето од став (1) на овој член, ги сод-

ржи следните податоци: датум и час на полагањето, 

листа на кандидати кои полагале и податоци за секој 

кандидат од листата (идентификациски код; име, пре-

зиме и ЕМБГ; институција во која е вработен; резул-

тати, односно освоени бодови поодделно за секој дел 

од испитот и збирен резултат, како и исход од испитот 

– положен/неположен). 

(3) Од страна на  Министерството се известува инс-

титуцијата во која е вработен кандидатот кој го поло-

жил испитот. 

(54) Известувањето  од став (3) на овој член, сод-

ржи: датум и час на полагањето, листа на кандидати од 

соодветната институција кои го полагале испитот и по-

датоци за секој кандидат од листата (идентификацис-

киот код; име, презиме и ЕМБГ; резултати, односно ос-

воени бодови поодделно за секој дел од испитот и зби-

рен резултат, како и исход од испитот – положен/непо-

ложен). 

 

Член 10 

 (1) На административниот службеник кој го поло-

жил испитот, од страна на  Министерството му се изда-

ва Потврда за полoжен испит за административно уп-

равување, која ги содржи следните податоци: иденти-

фикациски код, име, презиме и ЕМБГ; како и датум на 

полагањето. 

(2) Потврдата од став (1) на овој член, се изготвува 

на Образец - П1, кој  е даден во прилог и е составен дел 

на овој правилник.  

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочну-

вање на примената на Законот за административни 

службеници („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 27/14).  

 

Бр. 14/2-2766/16  

16 септември 2014 година Министер, 

Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4407. 

Врз основа на член 9, член 12, член 16 и член 25 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Коми-

сијата за хартии од вредност на Република Македонија 

постапувајќи по Барањето на ТТК Банка АД Скопје за 

давање одобрение за продажба на сопствени акции по 

пат на јавна понуда поднесено на ден 1.8.2014 година и 

дополнето на ден 25.8.2014 година, 3.9.2014 година и 

на ден 10.9.2014 година, на седницата одржана на ден 

19.9.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 

СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ЈАВНА  

ПОНУДА 

 

1. На ТТК Банка АД Скопје  се дава одобрение за 

продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда - 

31.336 обични акции со вкупна минимална продажна 

вредност од 21.935.200 денари.  

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и Одлуката бр.02-5679/1 од 

30.7.2014 година за продажба-оттуѓување на сопствени 

обични акции по пат на јавна понуда донесена на Соб-

ранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје одржа-

но на ден 30.7.2014 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоц-

на од три работни дена, по истекот на рокот за реализа-

ција на јавната понуда, да ги пријави за упис во депо-

зитарот на хартии од вредност промените на сопстве-

носта на акциите настанати како резултат на реализа-

цијата на јавната понуда на сопствени акции. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни 

дена од регистрацијата на промените на сопственоста 

на акциите во депозитарот за хартии од вредност до 

Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-

донија да достави доказ дека е извршен упис на проме-

ните на сопственоста на акциите настанати како резул-

тат на реализацијата на јавната понуда на сопствени 

акции. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП 1 Број 07-85 Комисија за хартии од вредност 

19 септември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

4408. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ број 

95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 43/2014), 

постапувајќи по барањето на Македонски енергетски 

ресурси АД Скопје за одобрување на приватна понуда 

на хартии од вредност од 9.9.2014 година и 12.9.2014 

година, Комисијата за хартии од вредност на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на ден 19.9.2014 

година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

1. На Македонски енергетски ресурси АД Скопје се 

дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од 

вредност - четврта емисија на 486 обични акции, во 

вредност од 48.600 евра односно 2.988.302,22 денари 

согласно Одлуката број 42-6426/1 од 21.8.2014 година 

за зголемување на основната главнина, со влогови пре-

ку издавање на нови акции од четврта емисија по пат 

на приватна понуда, донесена на Седница на Собрание-

то на акционери на Македонски енергетски ресурси 

АД Скопје одржана на ден 21.8.2014 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и Одлуката број 42-6426/1 од 

21.8.2014 година за зголемување на основната глав-

нина, со влогови преку издавање на нови акции од чет-

врта емисија по пат на приватна понуда, донесена на 

Седница на Собранието на акционери на Македонски 

енергетски ресурси АД Скопје одржана на ден 

21.8.2014 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 

зголемувањето на основната главнина во трговскиот 

регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

те од вредност за регистрирање во депозитарот на хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 

во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-

ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-

рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 

вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-

циите. 
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6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП 1 Број 07-90 Комисија за хартии од вредност 

19 септември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4409. 

Советот на Јавните обвинители  на Република Ма-

кедонија врз основа на  член  9 и член 36 став 1 од За-

конот за Советот на Јавните обвинители на Република 

Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), и член 

19 став 1 од Законот за јавното обвинителство („Служ-

бен весник РМ“ бр.150/07), објавува                    

 

О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 

I 

1. Еден јавен обвинител за времено упатување во 

Основното јавно обвинителство Гостивар  до 6 (шест) 

месеци. 

Кандидатите за избор на јавни обвинители освен 

условите предвидени во  член 45 од Законот за јавно 

обвинителство („Сл весник на РМ“ бр, 150/07), Законот 

за измени и дополнување на Законот за јавно обвини-

телство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08 ), потребно е 

како посебен услов  да исполнуваат: 

1. Кандидатот за избор на јавен обвинител во Ос-

новно јавно обвинителство Гостивар  освен  условите 

предвидени во член 44 ст. 1 од  Законот за јавно обви-

нителство („Сл весник на РМ“ бр. 150/07), потребно е  

како посебен услов  да исполнува  работно искуство од 

најмалку четири години стаж  како јавен обвинител со 

потврдени резултати во работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство,  ле-

карско уверение (да не е постаро од шест месеци од де-

нот на неговото издавање), доказ за работен стаж,  дип-

лома или уверение за завршен Правен факултет и пот-

врда за положен правосуден испит во оригинал или за-

верена фотокопија на нотар, треба потребните доку-

менти да  ги достават до Советот на јавните обвините-

ли на Република Македонија  ул. кеј „Димитар Влахов" 

бр. 4  во рок од 5 дена од објавувањето во „Службен 

весник на РМ“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот се-

кој работен ден.                                                            

        

Бр. 07-289/1 Совет на јавните обвинители 

24 септември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

      Костадин Кизов, с.р. 

_________ 

                                                                  

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4410. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 8 и 

член 11 од Правилникот за повластени производители 

на електрична енергија од обновливи извори на енерги-

ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на 

Трговското друштво за производство на електрична 

енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола на 

ден 23.9.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА 

ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-

ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на прив-

ремен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр. 08-03/14 од 20.2.2014 година, објавено во 

„Службен весник на Република Македонија“, бр.38/14, 

зборовите: „со планирана моќност од 1.063 kW“ се ме-

нуваат и гласат: „со планирана моќност од 2 MW“. 

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „планирана 

моќност од 1.063 kW“ се менуваат и гласат: „планира-

на моќност од 2 MW“. 

3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „8.846.286 kWh“ се 

менува и гласи: „17.520.000 kWh “. 

4. Во точката 3 зборовите: „со планирана моќност 

од 1.063 kW“ се менуваат и гласат:  „со планирана моќ-

ност од 2 MW“. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-03/14  

23 септември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

4411. 

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Прави-

лникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено оси-

гурување, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2014 година, забележана е тех-

ничка грешка, поради што се објавува следната 

 

И С П Р А В К А 

 

Во ставот 2 на членот 1 наместо зборот „образецот“ треба да стојат зборовите: „образецот – КММР“. 

Во членот 2 по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите: „ќе се објави по добивање на согласност од 

Министерот за здравство, а ќе се применува од 1.10.2014 година. 

 

          Бр. 02-15304/2                                  Управен одбор 

 24 септември 2014 година                                    Заменик на претседателот, 

               Скопје                                   Ангел Митевски, с.р. 
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