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Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
4213. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата 

за иселеништво. 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со директорот на Агенцијата за иселеништво со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 
 

          Бр.41-8795/1                                     Заменик на претседателот 
30 ноември 2013 година                                     на Владата на Република 
            Скопје                                    Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4214. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министер-

ството за финансии. 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со министерот за финансии со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
        Бр.41-8795/2 

 
                                 Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                   на Владата на Република 
             Скопје                                 Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 
 

4215. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министер-

ството за животна средина и просторно планирање. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за животна средина и просторно планирање 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 
 

        Бр.41-8795/3 
 

                                       Заменик на претседателот 
30 ноември 2013 година                                      на Владата на Република 
           Скопје                                   Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4216. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министер-

ството за труд и социјална политика. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за труд и социјална политика со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 
 

        Бр.41-8795/4 
 

                                 Заменик на претседателот 
30 ноември 2013 година                                   на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 

     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
  

 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 15 

 
 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4217. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министер-

ството за локална замоуправа. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за локална самоуправа со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 
 

         Бр.41-8795/5 
 

                                     Заменик на претседателот 
30 ноември 2013 година                                     на Владата на Република 
             Скопје                                   Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4218. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министер-

ството за информатичко општество и администрација. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за информатичко општество и администра-

ција со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр.41-8795/6 

 
                                      Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                       на Владата на Република 
             Скопје                                     Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
  

 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 21 

 
 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4219. 



 Стр. 22 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 23 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министер-

ството за здравство. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за здравство со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 
 

        Бр.41-8795/7 
 

                                       Заменик на претседателот 
30 ноември 2013 година                                      на Владата на Република 
           Скопје                                   Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
  

 

 



 Стр. 24 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4220. 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 25 

 
 



 Стр. 26 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Комисијата 

за односи со верските заедници и религиозни групи. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Комисијата за односи со верските заедни-

ци и религиозни групи со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 
кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр.41-8795/15 

 
                                   Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                   на Владата на Република 
            Скопје                                   Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
  

 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 27 

 
 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - КРИВА ПАЛАНКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4221. 
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11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 29 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национал-

ната установа Центар за култура - Крива Паланка. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура 

- Крива Паланка со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се 
даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр.41-8795/25 

 
                                         Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                         на Владата на Република 
            Скопје                                      Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
  

 



 Стр. 30 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА КОЧО РАЦИН - КИЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4222. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 31 

 
 



 Стр. 32 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национал-

ната установа Центар за култура Кочо Рацин - Кичево. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура 

Кочо Рацин - Кичево со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои 
се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
      Бр.41-8795/26 

 
                                   Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                    на Владата на Република 
            Скопје                                    Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
  

 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 33 

 
 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - ДЕБАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 

4223. 
 



 Стр. 34 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 35 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национал-

ната установа Центар за култура - Дебар. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура 

- Дебар со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр.41-8795/27 

 
                                         Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                         на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
  

 



 Стр. 36 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ – СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 

4224. 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 37 

 
 



 Стр. 38 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национал-

ната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура 

Браќа Миладиновци - Струга со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
         Бр.41-8795/28 

 
                                 Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                  на Владата на Република 
             Скопје                                  Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
  

 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 39 

 
 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА АСНОМ – ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 

4225. 



 Стр. 40 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 41 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национал-

ната установа Центар за култура АСНОМ - Гостивар. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура 

АСНОМ - Гостивар со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои 
се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
      Бр.41-8795/29 

 
                                        Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                         на Владата на Република 
           Скопје                                      Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
  

 



 Стр. 42 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

РАДОВИШ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4226. 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 43 

 
 



 Стр. 44 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Радовиш, а за потребите на Општинска Народна Библиотека Браќа Миладиновци - Радовиш. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Радовиш со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 
 

     Бр.41-8795/30 
 

                                 Заменик на претседателот 
30 ноември 2013 година                                  на Владата на Република 
           Скопје                                   Македонија, 

  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
  

 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 45 

 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4227. 



 Стр. 46 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 47 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Прилеп, а за потребите на Градската Библиотека Борка Талески - Прилеп. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Прилеп со кој се уредува-

ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 
 

       Бр.41-8795/31 
 

                                     Заменик на претседателот 
30 ноември 2013 година                                      на Владата на Република 
            Скопје                                   Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
  

 



 Стр. 48 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПЕХЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4228. 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 49 

 
 



 Стр. 50 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Пехчево, а за потребите на Матичната Библиотека Кочо Рацин - Пехчево. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Пехчево со кој се уредува-

ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 
 

      Бр.41-8795/32 
 

                                       Заменик на претседателот 
30 ноември 2013 година                                         на Владата на Република 
            Скопје                                       Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
  

 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 51 

 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 
НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4229. 



 Стр. 52 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 53 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Него-

тино, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Страшо Пинџур - Неготино. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Неготино со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр. 41-8795/33                       Заменик на петседателот 

30 ноември 2013 година                       на Владата на Република  
          Скопје                       Македонија,  

                                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 



 Стр. 54 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4230. 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 55 

 
 



 Стр. 56 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кума-

ново, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Тане Георгиевски - Куманово. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Куманово со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
 
Бр. 41-8795/34                     Заменик на петседателот 

30 ноември 2013 година                   на Владата на Република  
          Скопје                       Македонија,  

                                                                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 57 

 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4231. 



 Стр. 58 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 59 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Коча-

ни, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Искра - Кочани. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Кочани со кој се уредуваат пра-

вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
 
Бр. 41-8795/35                      Заменик на петседателот 

30 ноември 2013 година                    на Владата на Република  
          Скопје                       Македонија,  

                                                                       м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 
 
 



 Стр. 60 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4232. 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 61 

 
 



 Стр. 62 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кава-

дарци, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Феткин - Кавадарци. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Кавадарци со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр. 41-8795/36                    Заменик на петседателот 

30 ноември 2013 година                   на Владата на Република  
          Скопје                         Македонија,  

                                                                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 
 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 63 

 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4233. 



 Стр. 64 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 65 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Делче-

во, а за потребите на Јавната Локална Библиотека Илинден - Делчево. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Делчево со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр. 41-8795/37                    Заменик на петседателот 

30 ноември 2013 година                    на Владата на Република  
          Скопје                       Македонија,  

                                                                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 



 Стр. 66 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4234. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 67 

 
 



 Стр. 68 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевге-

лија, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Гоце Делчев - Гевгелија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Гевгелија со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр. 41-8795/38                    Заменик на петседателот 

30 ноември 2013 година                      на Владата на Република  
          Скопје                       Македонија,  

                                                                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 
 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 69 

 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВИНИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4235. 



 Стр. 70 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 71 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Виница, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Ванчо Прке - Виница. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Виница со кој се уредува-

ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

     Бр.41-8795/39 

 

                                       Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                       на Владата на Република 

         Скопје                                    Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

  

 



 Стр. 72 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4236. 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 73 

 
 



 Стр. 74 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Велес, а за потребите на Локалната Библиотека Гоце Делчев - Велес. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Велес со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

      Бр.41-8795/40 

 

                                      Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                       на Владата на Република 

           Скопје                                      Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

  

 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 75 

 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4237. 



 Стр. 76 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 77 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Градот 

Скопје, а за потребите на Јавната установа Градска Библиотека Браќа Миладиновци - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Град Скопје со кој се уредуваат пра-

вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

          Бр.41-8795/41 

 

                                           Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                           на Владата на Република 

            Скопје                                        Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

  

 



 Стр. 78 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

СТРУМИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4238. 



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 79 

 
 



 Стр. 80 - Бр. 172                                                                             11 декември 2013 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Струмица, а за потребите на Локалната установа Библиотека Благој Јанков Мучето - Струмица. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Струмица со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

      Бр.41-8795/42 

 

                                     Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                      на Владата на Република 

           Скопје                                       Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“   бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4239. 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национал-

ната установа Универзитетска Библиотека Гоце Делчев - Штип. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Универзитетска 

Библиотека Гоце Делчев - Штип со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 

одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

       Бр.41-8795/43 

 

                                    Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                    на Владата на Република 

           Скопје                                   Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“   бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА КОЧО РАЦИН - ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

4240. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национал-

ната установа Библиотека Кочо Рацин - Тетово. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Библиотека Кочо 

Рацин - Тетово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се да-
ваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

       
       Бр.41-8795/44 

 
                                    Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                      на Владата на Република 
            Скопје                                   Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ - ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 

4241. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национал-

ната установа Библиотека Григор Прличев - Охрид. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Библиотека Гри-

гор Прличев – Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои 
се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
        Бр.41-8795/45 

 
                                        Заменик на претседателот 

30 ноември 2013 година                                        на Владата на Република 
            Скопје                                   Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4242. 
Врз основа на член 2, став 3 и член 18 од Законот за 

плата и други надоместоци на избрани и именувани ли-
ца во Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012 
и 145/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30 ноември 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА КOЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ 
ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефици-
енти за пресметување на платата на функционерите 
кои ги именува Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 
94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 
154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 
158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012 и 
161/2012), во табелата: 

 
1. По алинејата - „претседател на Советот за унап-

редување и надзор на ревизијата -3,0“ се додава нова 
алинеја која гласи: 

- „директор на Фондот за иновации и технолошки 
развој - 3,2“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 19 ноември 2013 година. 

 
Член 3 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 
 

Бр. 23-9136/2 Претседател на Владата 
30 ноември 2013 година на Република Македонија, 

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

4243. 
Врз основа на член 55 од Законот за земање и пре-

садување на делови од човечкото тело заради лекување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
47/2011, 136/2011 и 91/2013), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 30 ноември 2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР 
ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА 

 
1. За Национален координатор за трансплантација 

се избира: 
- прим. д-р сци. Аспазија Софијанова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 23-8976/2                  Претседател на Владата 

30 ноември 2013 година        на Република Македонија, 
     Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р.   

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
4244. 

Врз основа на член 44 став (6) од Законот за хеми-
калии („Службен весник на Република Македонија", 
бр. 145/10, 53/11 и 164/13), министерот за здравство до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СВОЈСТВАТА НА СУПСТАНЦИЈАТА ЗА КО-
ЈА МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБИ АЛТЕРНАТИВНО-
ТО ХЕМИСКО ИМЕ И СОДРЖИНАТА НА БАРА-
ЊЕТО ЗА УПОТРЕБА НА АЛТЕРНАТИВНОТО  

ХЕМИСКО ИМЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат својствата на 

супстанциите за кои може да се употреби алтернативно 
хемиско име и содржината на барањето за употреба на 
алтернативното хемиско име. 

 
Член 2 

Производителот, увозникот или понатамошниот ко-
рисник може до Агенцијата за хемикалии да поднесе 
барање за употреба на алтернативно хемиско име за 
супстанцијата содржана во смесата којашто ги задово-
лува посебните критериуми и поседува својства врз ос-
нова на кои е класифицирана во една од класите на 
опасност дадени во Прилог 1. Дел 1. оддел 1.4 од Пра-
вилникот за начинот на  класификација и означување 
на опасните хемикалии. 

 
Член 3 

Барањето за употреба на алтернативно хемиско име 
го содржи следново: 

1) име, адреса и број на телефон на снабдувачот на 
супстанцијата во смесата; 

2) трговско име или ознака за смесата; 
3) идентификатор на производот за супстанцијата 

во смесата за која се бара употреба на алтернативно  
хемиско име во согласност со Правилникот за начинот 
на класификација и означување на опасните хемика-
лии; 

4) предложено алтернативно хемиско име за суп-
станцијата во смесата со образложение дека тоа име 
може да обезбеди доволно информации за мерките за 
заштита на здравјето на луѓето и мерките на претпазли-
вост што треба да се преземат на работното место, како 
и за контрола на ризикот при ракувањето со смесата, 
односно со доказ дека во ЕУ е одобрено таквото алтер-
нативно хемиско име за таа супстанција; 

5) образложение за оправданоста од употреба на ал-
тернативното хемиско име, односно доказ дека употре-
бата на хемиското име за таа супстанција на етикетата 
или во безбедносниот лист може да доведе до повреда 
на деловната тајна или правото на интелектуална соп-
ственост; 

6) номиналното количество на супстанцијата во па-
кувањето наменето за општа употреба. 

 
Член 4 

  Кога употребата на алтернативното хемиско име е 
одобрено за определена супстанција содржана во сме-
сата, а класификацијата на таа супстанција дополни-
телно е изменета така што веќе не ги исполнува усло-
вите од Прилог 1. Дел 1. оддел 1.4, од Правилникот за 
начинот на класификација и означување на опасните 
хемикалии, снабдувачот на смесата треба на етикетата 
и во безбедносниот лист да го наведе идентификаторот 
на производот за таа супстанција во согласност со Пра-
вилникот за начинот на класификација и означување на 
опасните хемикалии, а не алтернативното хемиско име. 
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Употреба на алтернативно хемиско име 
 

Член 5 
Барањето за употреба на алтернативното  хемиско 

име може да биде одобрено за супстанција содржана во 
смесата само ако: 

1) супстанцијата за која се бара употреба на алтер-
нативно хемиско име е класифицирана исклучиво во 
една или повеќе од следниве категории на опасност: 

- било која категорија на опасност од Дел 2., При-
лог 1. од Правилникот за начинот на класификација и 
означување на опасните хемикалии;  

- акутна токсичност, категорија 4;   
- корозивно оштетување на кожата/иритација на ко-

жата, категорија 2;   
- тешко оштетување на окото/иритација на окото, 

категорија 2; 
- специфична токсичност за целниот орган; 
- еднократна изложеност, категории 2 и 3; 
- специфична токсичност за целниот орган;  
- повеќекратна изложеност, категорија 2; 
- опасност по водната животна средина – хронична, 

категории 3 и 4  
2) за таа супстанција не е пропишана гранична 

вредност на изложеност во работна средина и 
3) производителот, увозникот или понатамошниот 

корисник може да докаже дека со употребата на алтер-
нативното хемиско назив ќе обезбеди доволно инфор-
мации за мерките за заштита на здравјето на луѓето и 
мерките на претпазливост кои треба да се преземат на 
работното место, како и за контролата на ризикот при 
ракувањето со смесата; 

4) за супстанци кои се наоѓаат во природата, хемис-
кото име како што е „есенцијално масло...“ или: „ек-
стракт...“ може да се користи наместо хемиското име 
на состојката на тоа есенцијално масло или екстракт 
наведени во Правилникот за начинот на класификација 
и означување на опасните хемикалии. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник  на Република 
Македонија". 

 
Бр. 15-10940/1  

10 декември 2013 година Министер, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4245. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 2.12.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За судија на Врховниот суд на Република Маке-

донија е избран: 
-  Шпенд Деваја - адвокат од Скопје. 

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

 
Бр. 07-2054/1 Судски совет 

2 декември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

4246. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 02.12.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ 
СУД БИТОЛА 

 
1. За судија на Апелациониот суд Битола е избрана: 
- Ружица Иваноска  - судија на Основен суд Прилеп. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-2055/1 Судски совет 

2 декември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

4247. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 02.12.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИОТ 
СУД СКОПЈЕ 

 
1. За судии на Апелациониот суд Скопје се из-

брани: 
- Нуман Лимани -  Државен советник во Министер-

ство за правда и 
- Фатмир Скендер - Раководител на Одделение за 

правни и општи работи  во    Општина Центар Жупа. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-2056/1 Судски совет 

2 декември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

4248. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 02.12.2013 
година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ 

СУД ШТИП 
 
1. За судија на Апелациониот суд Штип е избран: 
- Весна Димитриевска-Накова - судија на Основни-

от суд Штип. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-2057/1 Судски совет 

2 декември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

4249. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 47 став 1 точка 2 и член 49 од Законот за 
Судски совет на Република Македонија („Службен вес-
ник на РМ“ бр.60/2006 и 150/2010), во врска со член 73 
став 1 точка 2 од Законот за судовите („Службен вес-
ник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), на седницата од-
ржана на ден 02.12.2013 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
СЕ УТВРДУВА престанок на судиската функција 

на Зоран Лозаноски – судија на Основниот суд Велес, 
поради трајно загубена способност за вршење на су-
диската функција, по сопствено барање. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата како судија, 
заклучно со 02.12.2013 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-2059/1 Судски совет 

2 декември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

4250. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 60/2006), објавува 

 
О Г Л А С 

 
- За избор на 3 (тројца) судии на Основен суд Скоп-

је 1 Скопје.  
Кандидатите за избор на судија треба да ги исполну-

ваат условите предвидени во член 45 од Законот за судо-
вите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006), како и посебниот 
услов од член 17  став 1 алинеја 1 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на 
РМ“ бр.150/2010), да имаат завршено почетна обука во 
Академијата за судии и јавни обвинители.  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е по-
старо од една година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија, дејност или должност, да не е 
постаро од шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 

ул„Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образе-
цот за пријава може да се подигне во електронска фор-
ма на WEB страната на Судскиот совет на Република 
Mакедонија на следната адреса: 

http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.  
Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
     

Бр. 07-2100/2 Судски совет 
6 декември 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

4251. 
Врз основа на член 136 ставови (7) и (8), член 138 

став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воз-
духопловство (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 
155/12), директорот на Агенцијата за цивилно возду-
хопловство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, 
ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПАДОБРАНСКИ  

ПЕРСОНАЛ 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на 

вршење на обуката за стекнување на стручна оспособе-
ност како и посебните услови во однос на потребниот 
кадар за обука, опремата и другите посебни услови не-
опходни за безбедно и уредно работење на организаци-
ите и центрите за обука, формата, содржината, еви-
денцијата и начинот на издавање, продолжување, обно-
вување и промена на уверенијата за вршење на обука 
на организациите и центрите за обука, начинот на 
спроведување на редовната и вонредната проверка, ус-
ловите за стекнување на дозволи, начинот на издавање, 
продолжување, промена и суспендирање, формата, 
содржината и рокот на важење, како и критериумите, 
начинот и постапката за признавање на завршена 
обука, програми за обука, положени испити, стекнати 
дозволи и овластувања во странство на падобрански 
персонал (во натамошниот текст: падобранци).  

 
Член 2 

(1) Одделни изрази употребени во овој правилник 
го имаат следното значење:  

1) Падобран е направа без моторен погон, изработе-
на од ткаенина, која се користи за успорување на сло-
бодниот пад или пребрзото возење;  

2) Падобранец е лице кое изведува скокови од воз-
духоплов користејќи падобран, а поседува важечка 
дозвола за падобранец со овластување А категорија 
или повисока категорија;  

3) Ученик падобранец е лице кое се оспособува за 
стекнување на дозвола за падобранец со овластување А 
категорија;  

4) Вонаеродромски скок е скок со падобран кој се 
изведува на површина надвор од аеродромот;  

5) Кандидат (applicant) е лице кое поднесува барање 
за полагање на испит (теоретски и/или практичен) за 
стекнување на дозвола за падобранец и/или соодветно 
овластување;  

6) Книшка за падобрански скокови е лична еви-
денција за скоковите изведени од падобранец или уче-
ник падобранец;  
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7) Овластување (rating) е одобрение впишано во 
дозволата, кое претставува составен дел на истата и со 
кое се наведуваат условите, правата или ограничувања-
та кои се однесуваат на дозволата;  

8) Посебно овластување е овластување  впишано во 
дозволата, кое претставува составен дел на истата и со 
кое се утврдени посебните спицифични услови, права 
или ограничувања кои се однесуваат на дозволата 
и/или соодветното овластување; 

9) Ноќен скок е скок со падобран изведен во период 
од половина час по заоѓање на сонцето до половина час 
пред изгревање на сонцето;  

10) Пакер на падобран (rigger) e лице кое во дозво-
лата за падобранец има впишано посебно овластување 
пакер на падобран;  

11) Постар пакер (senior rigger) e лице кое во дозво-
лата за падобранец има впишано посебно овластување 
пакување, одржување, технички преглед и поправање 
на падобран;  

12) Скок на слободно е скок при кој активирањето 
на падобранот го врши падобранецот и  

13) Тандем падобран е падобран посебно конструи-
ран за истовремен скок на две лица (тандем пилот и 
тандем патник).  

  
Член 3 

(2) Одделни кратенки употребени во овој правил-
ник го имаат следното значење:  

1) AC (Accuracy)  е скок со падобран на целта;  
2) AFF (Accelerated Free Fall) е начин на оспособу-

вање кога ученик падобранец ги изведува скоковите со 
падобран на слободно од големи височини со еден или 
двајца инструктори; 

3) AFF инструктор е падобранец кој во дозволата 
има впишано посебно овластување AFF инструктор;  

4) FF скокови (Free Fly) или слободен стил е падоб-
ранска дисциплина која се одвива во слободен пад во 
текот на кој падобранецот со различни положби на те-
лото изведува одредени фигури и движења во сите три 
димензии и во која се опфатени и индивидуалните ско-
кови со слободен стил (Free Style); 

5) FS скокови (Formation Skydiving) или групни фи-
гури во слободен пад е падобранска дисциплина која се 
одвива во слободен пад во текот на која група падоб-
ранци со своите тела формираат одредени фигури;  

6) IS скокови (Individual Style) или фигури е инди-
видуална падобранска дисциплина која се одвива во 
слободен пад во кој што падобранецот во што пократко 
време треба да изведе збир на зададени елементи (фи-
гура) и  

7) WS скокови (Wing Suit) е падобранска дисципли-
на на која што во текот на слободниот пад се користи 
посебна облека која значително ги менува аеродина-
мичките карактеристики на телото и овозможува зна-
чително намалување на вертикалната и зголемување на 
хоризонталната брзина на падобранецот.  

 
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЦЕНТРИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ 
 

1. Услови за вршење на обука 
 

Член 4 
Стручна оспособеност на падобранскиот персонал 

се стекнува во овластени организации или центри за 
обука кои треба да ги исполнуваат посебните услови 
пропишани со овој правилник.  

 
Член 5 

(1) За да вршат обука на падобранци, организации-
те или центрите за обука со седиште во Република Ма-
кедонија, треба да имаат уверение за вршење на обука, 
издадено од страна на Агенцијата за цивилно возду-
хопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата).  

(2) Уверението од став (1) на овој член им се издава 
на организации или центри за обука кои имаат:  

а) решение за упис во Централен регистар на Ре-
публика Македонија; 

б) соодветна организација и структура на управува-
ње со организацијата или центарот за обука; 

в) договор за ангажирање на лицата кои ќе ја вршат 
обуката во организацијата или центарот за обука;  

г) програма за обука на падобранци во согласност 
со одредбите на овој правилник, одобрена од страна на 
Агенцијата;  

д) доказ за сопственост, односно договор за корис-
тење на просториите или опремата неопходна за спро-
ведување на обуката; 

ѓ) евиденција на обуката и тоа: регистар на ученици 
– кандидати, дневник за теоретската и практичната 
обука;  

е) стручна литература согласно одобрената програ-
ма за обука, школска документација – архива и библио-
тека;  

ж) простории за изведување на теоретска обука на 
најмалку три кандидати со потребна опрема и наставни 
помагала;  

з) соодветен падобран во зависност од видот на 
обуката која ќе ја спроведува, воздухопловна радиоста-
ница, телефонски и радио средства за комуникација и 
опрема и прибор за давање на прва помош;  

ѕ) стручен кадар согласно одобрената програма за 
обука кој ќе ја спроведува обуката и кој поседува доз-
вола за падобранец и инструкторско овластување за па-
добранство, при што еден инструктор може да обучува 
најмногу пет кандидати и  

и) прирачник за обука за потребите на стручниот 
персонал на организацијата и/или центарот за обука со 
методологија за утврдување на деталите во врска со 
содржината, организацијата и траењето на обуката ка-
ко и за изведување на испитите и оценувањата.   

 
2. Форма, содржина, евиденција и начин на издавање, 
продолжување, обновување и промена на уверението 

за вршење на обука на падобранци 
 

Член 6 
(1) За издавање, продолжување, обновување или 

промена на уверението за вршење на обука на падоб-
ранци, организациите или центрите за обука со седиш-
те во Република Македонија поднесуваат барање до 
Агенцијата, со кое се приложуваат докази дека се ис-
полнети условите за добивање на уверение за вршење 
на обука согласно член 5 на овој правилник.  

(2) Барањето за продолжување на уверението се 
поднесува најмалку 30 дена пред истекот на важноста 
на уверението, за обновување најдоцна 30 дена по ис-
текот на важноста, а за промена најдоцна десет дена по 
настанатата промена.  

(3) Доколку организацијата или центарот за обука 
не поднесе барање за продолжување или обновување 
во роковите утврдени во став (2) на овој член, уверени-
ето се смета за повлечено.  

 
Член 7 

(1) Агенцијата по приемот на барањето, врши про-
верка дали е уплатена административната такса, про-
верка на приложената документација, како и оператив-
на проверка со цел да се утврди дали организацијата 
или центарот за обука ги исполнува условите и технич-
ките можности за вршење на обука на падобранци.  

(2) Проверките од став (1) на овој член се вршат и 
при продолжување, обновување или промена на увере-
нието.  

(3) При извршување на проверките од став (1) на 
овој член Агенцијата користи листи за проверки прет-
ходно изготвени согласно документацијата и податоци-
те кои се проверуваат.  
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(4) Доколку со проверките од став (1) на овој член 
се утврди дека одредена организација или центар за 
обука ги исполнува условите за вршење обука на па-
добранци во рок од 30 дена од денот на поднесување 
на уредно и комплетно барање им се издава решение за 
издавање, продолжување, обновување или промена на 
уверението кое заедно со уверението за вршење на обу-
ка му се доставуваат на барателот откако ќе поднесе 
доказ дека го платил надоместокот за континуиран 
надзор пропишан со тарифникот на Агенцијата.  

(5) Доколку се утврди дека одредена организација 
или центар за обука не ги исполнува условите за врше-
ње на обука на падобранци Агенцијата ќе го одбие ба-
рањето за издавање, продолжување, обновување или 
промена на уверение за вршење на обука со решение 
кое ги содржи причините за одбивањето.  

 
Член 8 

(1) На организации или центри за обука, уверението 
за вршење обука на падобранци, им се издава на обра-
зец даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

(2) Уверението за вршење на обука на падобранци 
се издава со рок на важење од две години.  

(3) За издадените уверенија за вршење на обука на 
падобранци се води евиденција од страна на Агенци-
јата.  

(4) Евиденцијата од став (3) на овој член содржи 
податоци за работата на организацијата или центарот 
за обука кој врши обука на падобранци, како и контакт 
телефони и адреси на одговорните лица.  

 
3. Посебни услови и начин на вршење на обука 

 
Член 9 

(1) Стручното оспособување на падобранци има за 
цел стручно да ги оспособи лицата кандидати за падоб-
ранци со неопходното знаење, рутина и вештина за 
стекнување на дозвола и/или соодветно овластување.  

(2) Стручното оспособување од став (1) на овој 
член се состои од основна обука за стекнување на доз-
вола на падобранец со овластување А категорија (во 
понатамошниот текст: основна обука) и напредна обу-
ка за стекнување на соодветно овластување (во поната-
мошниот текст: напредна обука).  

(3) Обуките од став (2) на овој член се состојат од 
теоретски и практичен дел.  

(4) Практичниот дел од обуките треба да биде зав-
ршен во рок од 12 месеци од завршување на теоретски-
от дел од соодветната обука, во спротивно кандидатот 
треба повторно да го заврши теоретскиот дел од обука-
та пропишан со овој правилник. 

(5) Во текот на практичниот дел од обуките од став 
(2) на овој член, кандидатот за стекнување на дозвола 
на падобранец или кандидатот кој се оспособува за 
стекнување на соодветно овластување може да изведу-
ва скокови со падобран под надзор на инструктор за 
падобранство.  

(6) Во текот на практичниот дел од основната обука 
кандидатот за стекнување на дозвола на падобранец 
може да изведува:  

- дневни скокови на аеродром или леталиште во ус-
лови кога најголемата брзина на ветер во земја е пома-
ла од 3 m/s,  

- скокови од воздухоплов, 
-  најмногу еден скок во текот на 24 часа за ученици 

- падобранци при изведувањето на првиот скок, нај-
многу три скока за ученици - падобранци до стекнува-
ње на дозволата, најмногу осум скокови за падобранци 
и најмногу 12 скокови за падобранци за време на орга-
низирани подготовки,  

- AC и IS скокови, односно фигури,  

- FS групни фигури, при кои останатите членови на 
групата треба да имаат дозвола на падобранец со ов-
ластување категорија С или повеќе и  

- FF скокови. 
(7) Скоковите со падобран од ставовите (5) и (6) на 

овој член, инструкторот за падобранство ги заве-
рува/парафира во книшката на падобрански скокови на 
ученикот падобранец.  

(8) Обуките од став (2) на овој член се сметаат за 
успешно завршени ако кандидатот покажал успех од 
минимум 80% за секој предмет поединечно. 

 
Член 10 

За да биде примен на основна обука, кандидатот за 
падобранец треба да ги исполнува следните услови:  

1. да има наполнето најмалку 16 години возраст;  
2. да има лекарско уверение за здравствена способ-

ност класа 4 и   
3. доколку кандидатот не е полнолетен, да има 

писмена согласност од родител/старател за започнува-
ње на обуката.  

  
3.1 Основна обука 

 
Член 11 

(1) Основната обука има за цел лицето кандидат за 
падобранец да се стекне со основни знаења и вештини 
неопходни за стекнување на дозвола на падобранец со 
овластување А категорија. 

(2) Основната обука може да врши на класичен на-
чин, AFF начин или со комбинација на двата начина 
согласно одобрената програма за обука.  

 
3.1.1. Основната обука на класичен начин 

 
Член 12 

(1) Теоретскиот дел од основната обука на класичен 
начин за стекнување на дозвола на падобранец со ов-
ластување А категорија ги опфаќа следните предмети:  

1. Принудни постапки во вонредни ситуации;  
2. Техника на изведување на скокови со падобран 

со теорија; 
3. Познавање на падобранот, падобранската опрема 

и воздухпловот; 
4. Воздухопловни правила и прописи;  
5. Воздухопловна метеорологија и  
6. Проверка на знаење.  
(2) Практичниот дел од основната обука на класи-

чен начин за стекнување на дозвола на падобранец со 
овластување А категорија ги опфаќа следните пред-
мети:  

1. Познавање на падобранот, падобранската опрема 
и воздухопловот;  

2.  Принудни постапки во вонредни ситуации;  
3. Техника на изведување на скокови со падобран; 
4. Скокови со принудно активирање на отварање на 

падобран – три скокови;  
5. Скокови на слободно – седум скокови и 
6. Скокови на слободно со самостојни вежби во 

слободен пад и под куполата на падобранот – 15 ско-
кови.  

 
3.1.2. Основната обука на АFF начин 

 
Член 13 

(1) Теоретскиот дел од основната обука на АFF на-
чин за стекнување на дозвола на падобранец со овлас-
тување А категорија ги опфаќа следните предмети:  

1. Принудни постапки во вонредни ситуации; 
2. Техника на изведување на скокови со падобран 

со теорија;  
3. Познавање на падобранот, падобранската опрема 

и воздухоплов;  
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4. Воздухопловни правила и прописи;  
5. Воздухопловна метеорологија и  
6. Проверка на знаење.  
(2) Практичниот дел од основната обука на АFF на-

чин за стекнување на дозвола на падобранец со овлас-
тување А категорија ги опфаќа следните предмети:  

1. Познавање на падобранот, падобранската опрема 
и воздухопловот;  

2.  Принудни постапки во вонредни ситуации;  
3. Техника на изведување на скокови со падобран; 
4. Скокови со падобран придружени со инструктор 

на АFF начин – десет скокови и 
5. Скокови на слободно – самостојни вежби во сло-

боден пад и под куполата на падобранот – 15 скокови.  
 

3.2 Напредна обука 
 

Член 14 
(1) Напредната обука има за цел падобранецот да се 

стекне со одредено ниво на знаења, вештини и компе-
тентност неопходни за полагање на испит за стекнува-
ње на овластување Б, Ц или Д категорија и/или за стек-
нување на посебното овластување од членовите 17, 18, 
19, 20, 21 и 22 на овој правилник.  

(2) За да биде примен на напредна обука, кандида-
тот треба да има дозвола на падобранец со овластување 
А категорија или повисока категорија.  

 
3.2.1 Напредна обука за стекнување на овластување 

Б категорија 
 

Член 15 
(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекну-

вање на овластување Б категорија ги опфаќа следните 
предмети:  

1. Принудни постапки во вонредни ситуации;  
2. Техника на изведување на скокови со падобран 

со теорија; 
3. Познавање на падобранот, падобранската опрема 

и воздухоплов;  
4. Воздухопловни правила и прописи и   
5. Воздухопловна метеорологија.  
(2) Практичниот дел од напредната обука за стекну-

вање на овластување Б категорија опфаќа изведување 
на 25 скокови на слободно – самостојни вежби во сло-
боден пад и под купола на падобранот.  

 
3.2.2 Напредна обука за стекнување на овластување 

Ц или Д категорија 
 

Член 16 
Напредната обука за стекнување на овластување Ц 

или Д категорија опфаќа усовршување преку изведува-
ње на скокови со падобран се до исполнување на усло-
вите за стекнување на овластување Ц или Д категорија 
утврдени во членовите 51 и 52 на овој правилник.   

    
3.2.3 Напредна обука за стекнување на посебно  

овластување инструктор за падобранство 
 

Член 17 
(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекну-

вање на посебно овластување инструктор на падобран-
ство ги опфаќа следните предмети: 

1. Принудни постапки во вонредни ситуации;  
2. Техника на изведување на скокови со падобран 

со теорија;  
3. Познавање на падобранот, падобранската опрема 

и воздухплов;  
4. Воздухопловни правила и прописи;  
5. Воздухопловна метеорологија; 
6. Основи на воздухопловната медицина;  

7. Методика на обука;  
8. Организација на падобрански скокови;  
9. Давање на прва помош;  
10. Основна конструкција на падобран;  
11. Документација на падобран;  
12. Пакување на падобран – основни начела, алати 

и безбедносни услови;  
13. Проверување на работењето на безбедносните 

уреди (ADL и RSL) и                   
14. Прикажување на пакување на резервен падоб-

ран и падобран за спасување.  
(2) Практичниот дел од напредната обука за стекну-

вање на посебно овластување инструктор за падобран-
ство ги опфаќа следните предмети:  

1. Методски час од теоретските предмети за обука 
на ученик падобранец;  

2. Подготовка и работа со кандидатите за полагање 
за стекнување на дозвола за падобранец со овластува-
ње А категорија;  

3. Организација и спроведување на падобрански 
скокови;  

4. Симулација на постапки во случај на незгода или 
несреќа и 

5. Пакување на главниот, резервниот и падобранот 
за спасување (пакување на најмалку три различни типа 
на резервни падобрани и два типа падобрани за спасу-
вање). 

 
3.2.4 Напредна обука за стекнување на посебно  

овластување тандем пилот 
 

Член 18 
(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекну-

вање на посебно овластување тандем пилот ги опфаќа 
следните предмети:  

1. Принудни постапки во вонредни ситуации при 
изведување на скокови со тандем падобран;  

2. Техника на изведување на скокови со тандем па-
добрани и  

3. Познавање на тандем падобрани.  
(2) Практичниот дел од напредната обука за стекну-

вање на посебно овластување тандем пилот опфаќа из-
ведување на четири скокови со тандем падобран со 
инструктор за тандем пилот во улога на тандем патник.  

 
3.2.5 Напредна обука за стекнување на посебно  

овластување инструктор за тандем пилот 
 

Член 19 
Напредната обука за стекнување на овластување 

инструктор за тандем пилот опфаќа усовршување на 
тандем пилотот преку изведување на скокови со падоб-
ран се до исполнување на условите за стекнување на 
овластување инструктор за тандем пилот утврдени во 
член 55 на овој правилник.   

 
3.2.6 Напредна обука за стекнување на посебно  

овластување помошен или главен AFF инструктор 
 

Член 20 
(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекну-

вање на посебно овластување АFF инструктор ги опфа-
ќа следните предмети:  

1. Принудни постапки во вонредни ситуации кај 
АFF скокови;  

2. Техника на изведување на  АFF скокови и  
3. Познавање на падобран и падобранска опрема за 

изведување на АFF скокови.  
(2) Практичниот дел од напредната обука за стекну-

вање на посебно овластување AFF инструктор опфаќа 
изведување на десет скокови со АFF инструктор во 
улога на ученик падобранец.  
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3.2.7 Напредна обука за стекнување на посебно  
овластување пакер на падобран 

 
Член 21 

(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекну-
вање на посебно овластување пакер на падобран ги оп-
фаќа следните предмети:  

1. Основна конструкција на падобран;  
2. Документација на падобран;  
3. Пакување на падобран – основни начела, алати и 

безбедносни услови;  
4. Проверување на работењето на безбедносните 

уреди (ADL и RSL) и                   
5. Прикажување на пакување на резервен падобран 

и падобран за спасување.  
(2) Практичниот дел од напредната обука за стекну-

вање на овластување пакер на падобран опфаќа обука 
за пакување на главниот, резервниот и падобранот за 
спасување (пакување на најмалку три различни типа на 
резервни падобрани и два типа падобрани за спасу-
вање).  

 
3.2.8 Напредна обука за стекнување на посебно  

овластување постар пакер на падобран 
 

Член 22 
(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекну-

вање на посебно овластување постар пакер на падоб-
ран ги опфаќа следните предмети:  

1. Основи на конструкција на падобран со познава-
ње на материјали;  

2. Документација на падобран;  
3. Комплетирање и пакување на падобран – основ-

ни начела, алати и безбедносни услови;  
4. Поправка на падобран, ранец и системот за пов-

рзување и алати и опрема за вршење на поправка и  
5. Проверување на работа на безбедносни уреди ( 

ADL и RSL).  
(2) Практичниот дел од напредната обука за стекну-

вање на посебно овластување постар пакер на падоб-
ран ги опфаќа следните предмети:  

1. Пакување на главниот падобран, резервниот и 
падобранот за спасување (пакување на најмалку три 
различни типа на резервни падобрани и два типа на па-
добрани за спасување) и  

2. Практична обука во изведување на поправка на 
падобран, ранец и систем на поврзување и користење 
на алати и опрема наменети за тоа.    

 
3.3 Евиденција и издавање на потврди за завршена 

обука 
 

Член 23 
(1) Организациите или центрите за обука на падоб-

ранци водат посебно досие за секој кандидат кој посе-
тувал обука во кое се наведуваат личните податоци на 
кандидатот и податоци за траење на обуката, податоци 
за инструкторите кои ја вршеле обуката, за положените 
испити, степенот на оспособување и видот на работите 
за кои кандидатот се обучувал заедно со потврдите за 
завршените обуки, лекарското уверение, фотокопија од 
дозволата.  

(2)  Организациите или центрите за обука на падоб-
ранци водат и: 

- регистар на ученици (заверен во Агенцијата); 
- дневник за теоретскиот дел од обуките; 
- дневник за практичниот дел од обуките; 
- индивидуални планови за практична обука (Log 

book); 
- евиденција за спроведени обуки и 
- евиденција за издадени потврди за завршени 

обуки. 

Член 24 
(1) Организациите или центрите за обука издаваат 

потврда за секоја завршена обука која има завршено 
кандидатот.  

(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: име 
на организацијата или центарот за обука, лични пода-
тоци за кандидатот, податоци за обуката која што ја 
завршил кандидатот, датум на почеток и завршување 
на обуката, оценки по предметите и општиот успех на 
кандидатот.  

 
4. Начин на спроведување на редовна и вонредна про-
верка и услови за стекнување на дозвола/овластување 

 
4.1 Редовни проверки 

 
Член 25 

(1) Кандидатот за стекнување на дозвола за падоб-
ранец и/или соодветно овластување поднесува писмено 
барање до Агенцијата за полагање на испитот за стек-
нување на таа дозвола и/или овластување.  

(2) По исклучок од став (1) на овој член за стекну-
вање на овластување Ц или Д категорија и за стекнува-
ње на посебно овластување инструктор за тандем пи-
лот, кандидатот не полага испит пред Агенцијата. 

  
Член 26 

Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник 
со цел стекнување на дозвола на падобранец со овлас-
тување А категорија кандидатот поднесува докази дека 
има:  

- најмалку 16 години возраст и согласност од роди-
тел/старател доколку е малолетен;  

- потврда за завршена основна обука издадена од 
страна на овластена организација или центар за обука, 
не постара од 12 месеци;  

- лекарско уверение за здравствена способност кла-
са 4; 

- платено надоместок за издавање на дозвола и/или 
овластување утврден со тарифникот на Агенцијата; 

- 25 скокови со падобран на слободно и 
- најмалку десет скокови со приземјување во прос-

тор ограничен со кружен дијаметар од 100 метри.  
   

Член 27 
Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник 

со цел стекнување на овластување Б категорија канди-
датот поднесува докази дека има:  

- дозвола на падобранец со овластување А катего-
рија;  

- 50 скокови со падобран на слободно;  
- десет скокови со падобран со приземјување во 

простор ограничен со кружен дијаметар од 50 метри;  
- десет FS скокови во група од четири или повеќе 

падобранци или има изведено комплет фигури за нај-
многу 20 секунди или ги демонстрира основните еле-
менти на FF скок и  

-потврда за завршена напредна обука од член 15 на 
овој правилник согласно одобрена програма за обука за 
обука на падобранци. 

 
Член 28 

Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник 
со цел стекнување на посебно овластување инструктор 
за падобранство кандидатот поднесува докази дека 
има: 

- средна стручна подготовка; 
- 21 година возраст;  
- дозвола на падобранец со овластување категорија 

Д во траење од најмалку 12 месеци;  
- 20 скокови со слободен пад подолг од 30 секунди;  
- 15 скокови со слободен пад подолг од 45 секунди;  



11 декември 2013  Бр. 172 - Стр. 97 

 
 

- пет скокови со слободен пад подолг од 60 се-
кунди;  

- 20 вонаеродромски скокови;  
- два ноќни скокови;   
- два скока на вода и 
-потврда за завршена напредна обука од член 17 на 

овој правилник согласно одобрена програма за обука 
на падобранци.  

 
Член 29 

Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник 
со цел стекнување на посебно овластување тандем пи-
лот кандидатот поднесува докази дека има најмалку: 

- 18 години возраст;  
-дозвола на падобранец со овластување категорија 

Д во траење од најмалку 12 месеци;  
-пет часа слободен пад и  
-потврда за завршена напредна обука од член 18 на 

овој правилник согласно одобрена програма за обука 
на падобранци. 

 
Член 30 

(1) Кон барањето од член 25 став (1) на овој правил-
ник со цел стекнување на посебно овластување помо-
шен AFF инструктор кандидатот поднесува докази де-
ка има: 

- дозвола на падобранец со посебно овластување 
инструктор за падобранство во траење од најмалку две 
години;  

- шест часа слободен пад;  
- постигнат резултат од најмалку седум фигури во 

еден FS четворка скок или пет фигури во еден FS осми-
ца скок кои може да ги потврди/документира со билтен 
од натпревар или видео запис и   

- потврда за завршена напредна обука од член 20 на 
овој правилник согласно одобрена програма за обука 
на падобранци. 

(2) Кон барањето од член 25 на овој правилник со 
цел стекнување на посебно овластување главен AFF 
инструктор кандидатот поднесува докази дека има нај-
малку: 

- дозвола на падобранец со овластување помошен 
AFF инструктор за падобранство во траење од најмал-
ку четири години;  

- десет часа слободен пад; 
- 50 скокови во својство на помошен AFF инструк-

тор; 
- постигнат резултат од најмалку десет фигури во 

еден FS четворка скок или осум фигури во еден FS ос-
мица скок кои може да ги потврди/документира со бил-
тен од натпревар или видео запис и   

- потврда за завршена напредна обука од член 20 на 
овој правилник согласно одобрена програма за обука 
на падобранци.  

 
Член 31 

Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник 
со цел стекнување на посебно овластување пакер на 
падобран кандидатот поднесува докази дека има дозво-
ла на падобранец со овластување А категорија и пот-
врда за завршена напредна обука од член 21 на овој 
правилник согласно одобрена програма за обука на па-
добранци.   

 
Член 32 

Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник со 
цел стекнување на посебно овластување постар пакер на 
падобран кандидатот поднесува докази дека има:  

- посебно овластување пакер на падобран во траење 
од најмалку една година и  

- потврда за завршена напредна обука од член 22 на 
овој правилник согласно одобрена програма за обука 
на падобранци. 

 
Член 33 

(1) Агенцијата по прием на барањето за полагање 
на испит, врши проверка дали кандидатот ги исполнува 
условите пропишани со овој правилник.  

(2) Ако се утврди дека кандидатот ги исполнува 
пропишаните услови, Агенцијата во рок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето донесува решение за 
одобрување на полагање на испитот во кое се одредува 
терминот и местото на полагање на испитот.  

(3) Полагањето на испитот не може да биде одреде-
но во рок пократок од 15 дена од денот кога решението 
од став (2) на овој член му било доставено на кандида-
тот.  

(4) Ако Агенцијата утврди дека кандидатот не ги 
исполнува пропишаните услови за полагање на испи-
тот, донесува решение за одбивање на барањето за по-
лагање испит кое ги содржи причините за одбивањето.  

 
Член 34 

(1) Испитот го спроведуваат испитувачи кои со ре-
шение ги определува Агенцијата од утврдената листата 
на воздухопловни стручњаци.  

(2) За испитувач не може да се назначи лице кое ја 
вршело обуката во организацијата или центарот за обу-
ка на тој кандидат.  

(3) Бројот на испитувачи се утврдува во зависност 
од бројот на предметите, односно од обемот на прак-
тичниот дел на испитот, при што еден испитувач може 
да биде испитувач за најмногу три предмети.  

(4) Испитувачите во рок од седум дена од денот на 
завршувањето на испитот доставуваат извештај до 
Агенцијата.  

 
Член 35 

Секој испитувач за спроведување на испитот го ис-
питува кандидатот од областа за која е определен со 
решението од член 34 став (1) од овој правилник, и по 
завршување на испитот го оценува успехот на кандида-
тот по предметите со “положил“ или “не положил“.  

Член 36 
Испитот за стекнување на дозвола и/или овластува-

ње на пилот падобранец се состои од теоретски и/или 
практичен дел.  

  
Член 37 

(1) Теоретскиот дел од испитот се полага писмено 
со користење на тестови со повеќекратен избор на од-
говори, при што ќе се смета дека кандидатот го поло-
жил теоретскиот дел од испитот доколку покаже успех 
од најмалку 75 % од секој предмет поединечно и 90 % 
за предметот Постапка во вонредни ситуации.  

(2) Кандидатот кој нема да положи најмногу два 
предмети од теоретскиот дел од испитот има право на 
поправен испит по тие два предмети во рок кој не може 
да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 60 дена, од 
денот на доставување на извештајот за одржаниот ис-
пит до Агенцијата.    

(3) Доколку кандидатот не го положи поправниот 
испит од став (2) на овој член, се смета дека испитот не 
е положен во целост.  

(4) Во случај кога кандидатот нема да го положи 
испитот во целост може повторно да го полага теорет-
скиот дел од испитот по истекот на три месеци од де-
нот на доставување на извештајот за одржаниот испит 
до Агенцијата.  
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 (5) Положениот теоретски дел од испитот важи 
шест месеци од денот на доставување на извештајот за 
одржаниот испит до Агенцијата.  

(6) Доколку во текот на периодот од став (5) на овој 
член кандидатот не се пријави за полагање на практич-
ниот дел од испитот, се смета дека испитот не е поло-
жен во целост. 

 
Член 38 

(1) Кандидатот го полага практичниот дел од испи-
тот по успешно положен теоретски дел од испитот, до-
колку таков дел е пропишан со одредбите на овој пра-
вилник.  

(2) На практичниот дел од испитот се користи ист 
тип на падобран како падобранот на кој кандидатот се 
оспособувал. 

(3) Практичниот дел од испитот се смета дека е по-
ложен доколку кандидатот ги положи сите вежби.  

(4) Кандидатот кој нема да го положи практичниот 
дел од испитот има право на поправен испит во рок не 
пократок од 30 дена од денот на доставување на извеш-
тајот за одржаниот испит до Агенцијата, но не подолго 
од рокот на важење на положениот теоретски дел од 
испитот.  

(5) Доколку кандидатот не го положи поправниот 
испит од став (4) на овој член, се смета дека не го поло-
жил испитот во целост. 

   
Член 39 

Полагањето на испитот кандидатот може да го пов-
тори најмногу два пати во рок не пократок од три месе-
ци и не подолг од девет месеци, од денот на доставува-
ње на извештајот од член 34 на овој правилник до 
Агенцијата.  

 
Член 40 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 
дозвола на падобранец со овластување А категорија, ги 
опфаќа следните премети:  

1. Принудни постапки во вонредни ситуации;  
2. Техника на изведување на скокови со падобран 

со теорија;  
3. Познавање на падобран, падобранска опрема и 

воздухоплови;  
4. Воздухопловни правила и прописи и   
5. Воздухопловна метеорологија.   
(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на 

дозвола на падобранец со овластување А категорија, се 
состои од следните вежби: 

1. Пакување на падобран и подготовка на опрема за 
скок; 

2. Начин на изведување на скок со падобран и  
3. Скок со падобран (најмала висина на скокот е 

2000 метри над теренот).   
(3) Потребното ниво на знаење и способност, кан-

дидатот за стекнување на дозвола на падобранец со ов-
ластување А категорија наместо со изведување на ско-
кот од став (2) точка 3 на овој член, може да го докаже 
и со приложување на видео снимка на скокот во кој се 
прикажани сите елементи на пробниот скок.  

 
Член 41 

(1) Испитот за стекнување на овластување Б катего-
рија се состои само од практичен дел кој ги опфаќа 
следните вежби: 

1. Пакување на падобран и подготовка на опрема за 
скок;  

2. Начин  на изведување на скок со падобран и  
3. Скок со падобран (најмала висина на скокот е 

2200 метри над теренот). 
(2) Потребното ниво на знаење и способност канди-

датот за стекнување на овластување Б категорија на-
место со изведување на скокот од став (1) точка 3 на 

овој член може да го докаже и со приложување на ви-
део снимка на скокот во кој се прикажани сите елемен-
ти на пробниот скок.  

 
Член 42 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 
посебно овластување инструктор за падобранство, ги 
опфаќа следните предмети:  

1. Принудни постапки во вонредни ситуации;  
2. Техника на изведување на скокови со падобран 

со теорија;  
3. Познавање на падобраните, падобранската опре-

ма и воздухопловите за скокање со падобран;  
4. Воздухопловни правила и прописи;  
5. Воздухопловна метеорологија;  
6. Теорија на скок со падобран;  
7. Основи на воздухопловна медицина;  
8. Методика на наставата;  
9. Организација на скокови со падобран и  
10. Давање на прва помош.  
(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на 

посебно овластување инструктор за падобранство, се 
состои од следните вежби: 

1. Пакување на падобран и подготовка на опрема за 
скок; 

2. Начин  на изведување на скок со падобран и  
3. Скок со падобран (најмала висина на скокот е 

2500 метри над теренот).   
(3) Потребното ниво на знаење и способност канди-

датот за стекнување на посебно овластување инструк-
тор за падобранство наместо со изведување на скокот 
од став (2) точка 3 на овој член може да го докаже и со 
резултати постигнати на натпревари, што се утврдува 
со увид на службен билтен на натпревари или прило-
жување на видео снимка на скокот во кој се прикажани 
сите елементи на пробниот скок.  

 
Член 43 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 
овластување тандем пилот, ги опфаќа следните пред-
мети: 

1. Принудни постапки во вонредни ситуации при 
изведување на скокови со тандем падобран;  

2. Техника на изведување на скокови со тандем па-
добран и  

3. Познавање на тандем падобран.  
(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на 

овластување тандем пилот, се состои од следните 
вежби: 

1. Пакување на падобран и подготовка на опрема за 
скок; 

2. Начин  на изведување на скок со тандем падоб-
ран и  

3. Скок со тандем падобран (најмала висина на ско-
кот е 2500 метри над теренот).   

(3) Во скокот од став (2) точка 3 на овој член, ов-
ластениот испитувач учествува во улога на тандем пат-
ник.  

 
Член 44 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 
посебно овластување помошен AFF инструктор, ги оп-
фаќа следните предмети:  

1. Принудни постапки во вонредни ситуации при 
изведување на AFF скокови;  

2. Техника на изведување на AFF скокови и  
3. Познавање на тандем падобран.  
(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на 

овластување помошен AFF инструктор, се состои од 
следните вежби: 

1. Начин  на изведување на AFF скокови и  
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2. AFF скок (најмала висина на скокот е 3000 метри 
над теренот).   

(3) На скокот од став (2) точка 2 на овој член, ов-
ластените испитувачи учествуваат во улога на ученик 
падобранец и главен AFF инструктор.  

 
Член 45 

(1) Испитот за стекнување на посебно овластување 
главен AFF инструктор се состои само од практичен 
дел кој ги опфаќа следните вежби: 

1. Начин  на изведување на AFF скокови и  
2. AFF скок (најмала висина на скокот е 3000 метри 

над теренот).   
(2) На скокот од став (2) точка 2 на овој член, ов-

ластените испитувачи учествуваат во улога на ученик 
падобранец и помошен AFF инструктор. 

 
Член 46 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 
посебно овластување пакер на падобран, ги опфаќа 
следните предмети:  

1. Основи на конструкција на падобран;  
2. Документација на падобран; 
3. Пакување на падобран – основни начела, алати и 

безбедносни услови и  
4. Проверка на работата на безбедносните уреди 

(AАD и RSL).  
(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на 

посебно овластување пакер на падобран се состои од 
вежби кои имаат за цел утврдување на стекнатото ниво 
на знаење и вештина за паковање на најмалку два раз-
лични типови на резервни падобрани и еден тип на па-
добран за спасување по избор на овластениот испиту-
вач.  

 
Член 47 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 
посебно овластување постар пакер на падобран, ги оп-
фаќа следните предмети:  

1. Основи на конструкција на падобранот со позна-
вање на материјали;  

2. Комплетирање и пакување на падобран – основ-
ни начела, алати и безбедносни услови;  

3. Поправки на падобран, ранец и системот за пов-
рзување и алатите и опремата за вршење на поправка и  

4. Проверка на работа на безбедносните уреди 
(AAD и RSL).  

(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на 
посебно овластување постар пакер на падобран, се сос-
тои од следните вежби: 

1. Пакување на падобран и  
2. Поправка на падобран.  
 

4.2 Вонредни проверки 
 

Член 48 
1) Вонредната проверка ја спроведува Агенцијата, 

врз основа на предлог мерките од инспекциски запис-
ник и решение за суспензија на дозвола и/или овласту-
вање на падобранец. 

 (2) Агенцијата донесува решение за вонредна про-
верка со кое се определува начинот и времето на спро-
ведување на вонредната проверка и се доставува на ли-
цето за кое се однесува вонредната проверка.  

(3) Вонредната проверка се спроведува преку пола-
гање на одредени или сите предмети од теоретскиот 
и/или практичниот дел на испитот за стекнување на 
дозвола и/или овластување. 

(4) Во случај на успешно завршена вонредна про-
верка, Агенцијата со решение го повлекува решението 
за суспензија.  

(5) Во случај на неуспешно завршена вонредна про-
верка, или во случај да лицето не се јави на вонредната 
проверка во определениот рок Агенцијата со решение 
ја повлекува дозволата односно овластувањето. 

 
5. Дозволи и/или овластувања и услови за нивно 

стекнување 
 

5.1 Дозвола на падобранец со овластување  
А категорија 

 
Член 49 

Дозвола на падобранец со овластување А катего-
рија, може да му се издаде на лице кое ги исполнува 
условите од член 26 на овој правилник и има положено 
испит за стекнување на дозвола на падобранец со ов-
ластување А категорија.  

  
5.2 Овластување Б категорија 

 
Член 50 

Овластување Б категорија, може да му се издаде на 
лице кое ги исполнува условите од член 27 на овој пра-
вилник и има положено испит за стекнување на овлас-
тување Б категорија. 

  
5.3 Овластување Ц категорија 

 
Член 51 

Овластување Ц категорија, може да му се издаде на 
лице кое има:  

- дозвола на падобранец со овластување категорија 
В во траење од најмалку 12 месеци;  

- 200 скокови со падобран на слободно;  
- 25 скокови со падобран со приземјување во прос-

тор ограничен со кружен дијаметар од 10 метри;  
- 20 FS скокови во група од четири или повеќе па-

добранци или има изведено комплет фигури за најмно-
гу 16 секунди или ги демонстрира напредните елемен-
ти на FF скок и  

- потврда за завршена напредна обука од член 16 на 
овој правилник согласно одобрена програма за обука 
на падобранци.  

 
5.4 Овластување Д категорија 

 
Член 52 

Овластување Д категорија, може да му се издаде на 
лице кое има:  

- дозвола на падобранец со овластување категорија 
С во траење од најмалку 12 месеци;  

- 500 слободни скокови со падобран и  
- потврда за завршена напредна обука од член 16 на 

овој правилник согласно одобрена програма за обука 
на падобранци. 

  
5.5 Посебно овластување инструктор  

за падобранство 
 

Член 53 
Посебно овластување инструктор за падобранство, 

може да му се издаде на лице кое ги исполнува услови-
те од член 28 на овој правилник и има положено испит 
за стекнување на посебно овластување инструктор за 
падобранство.  

 .  
5.6 Посебно овластување тандем пилот 

 
Член 54 

Посебно овластување тандем пилот, може да му се 
издаде на лице кое ги исполнува условите од член 29 
на овој правилник и има положено испит за стекнува-
ње на посебно овластување тандем пилот. 
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5.7 Посебно овластување инструктор 

за тандем пилот 

 

Член 55 

Посебно овластување инструктор за тандем пилот 

може да му се издаде на лице кое има: 

- дозвола на падобранец со посебно овластување 

инструктор за падобранство во траење од најмалку две 

години;  

- посебно овластување тандем пилот во траење од 

најмалку три години; 

- 300 тандем скокови;  

- лекарско уверение за здравствена способност кла-

са 4 и  

- потврда за завршена напредна обука од член 19 на 

овој правилник согласно одобрена програма за обука 

на падобранци.  

  

5.8 Посебно овластување помошен, односно главен 

АFF инструктор 

 

Член 56 

(1) Посебно овластување помошен АFF инструктор, 

може да му се издаде на лице кое ги исполнува услови-

те од член 30 став (1) на овој правилник и има положе-

но испит за стекнување на посебно овластување помо-

шен АFF инструктор.  

(2) Посебно овластување главен АFF инструктор, 

може да му се издаде на лице кое ги исполнува услови-

те од член 30 став (2) на овој правилник и има положе-

но испит за стекнување на овластување главен АFF 

инструктор. 

  

5.9 Посебно овластување пакер на падобран 

 

Член 57 

Посебно овластување пакер на падобран, може да 

му се издаде на лице кое ги исполнува условите од 

член 31 на овој правилник и има положено испит за 

стекнување на посебно овластување пакер на падобран.  

  

5.10 Посебно овластување постар пакер на падобран 

 

Член 58 

Посебно овластување постар пакер на падобран, 

може да му се издаде на лице кое ги исполнува услови-

те од член 32 на овој правилник и има положено испит 

за стекнување на посебно овластување постар пакер на 

падобран. 

   

6. Форма, содржина, начин на издавање, продолжу-

вање/обновување, промена и суспендирање, рок на 

важење и евиденција на дозволите и овластувањата 

 

6.1 Форма, содржина и важење 

 

Член 59 

(1) Дозволите на падобранци и/или овластувања ги 

издава, продолжува/обновува и променува Агенцијата.  

(2) Формата и содржината на дозволата на падобра-

нец е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој 

правилник.  

Член 60 
(1) Овластувањата впишани во дозволата на падоб-

ранец се издаваат со рок на важност од четири години.  
(2) Важноста на дозволата на падобранец се опреде-

лува според важноста на впишаните овластувања. 
(3) Дозволата за падобранец може да ја користи ли-

це кое поседува важечко лекарско уверение за здрав-
ствена способност – класа 4. 

 
6.2 Начин на издавање, продолжување/обновување 
или промена на дозвола и/или овластувања на пилот  

на падобран 
 

Член 61 
(1) За издавање, продолжување/обновување или 

промена на дозвола на падобранец и/или соодветно ов-
ластување, кандидатот поднесува барање до Агенција-
та кон кое се приложуваат докази дека се исполнети 
условите пропишани со овој правилник.  

(2) Агенцијата по приемот на барањето, врши про-
верка дали е уплатена административна такса и надо-
местокот утврден со тарифник на Агенцијата и провер-
ка на приложената документација.  

(3) При извршување на проверките од став (2) на 
овој член Агенцијата користи листи за проверки прет-
ходно изготвени согласно документацијата и податоци-
те кои се проверуват.  

(4) Доколку од проверките наведени во ставот (2) 
на овој член Агенцијата утврди дека кандидатот ги ис-
полнува условите пропишани со овој правилник доне-
сува решение за издавање, продолжување/обновување 
или промена кое заедно со дозволата на падобранец 
и/или овластувањето му се доставуваат на кандидатот.  

(5) Доколку Агенцијата утврди дека кандидатот не 
ги исполнува условите за издавање, продолжување/об-
новување или промена на дозвола за падобранец и/или 
соодветно овластување пропишани со овој правилник 
донесува решение за одбивање на барањето кое ги сод-
ржи причините за одбивањето.  

 
Член 62 

Барање за продолжување на важноста на дозволата 
на падобранец и/или соодветно овластување се подне-
сува најмалку 15 дена, но не повеќе од 30 дена пред ис-
текот на рокот на важноста на дозволата, односно ов-
ластувањето.  

 
Член 63 

Лицето кое поднесува барање за продолжување на 
важноста на дозволата на падобранец со овластување 
А категорија треба да ги обезбеди следните докази:  

1. важечка дозвола на падобранец;  
2. потврда заверена од страна на инструктор за из-

вршени најмалку 25 скокови и 
3. потврда заверена од страна на инструктор дека 

извршил скок за проверка во последните 90 дена пред 
поднесување на барањето. 

 
Член 64 

Лицето кое поднесува барање за продолжување на 
важноста на овластувањето Б категорија треба да ги 
обезбеди следните докази:  

1. важечка дозвола на падобранец;  
2. потврда заверена од страна на инструктор за из-

вршени  30 скокови и 
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3. потврда заверена од страна на инструктор дека 

извршил скок за проверка во последните 90 дена пред 

поднесување на барањето. 

 

Член 65 

Лицето кое поднесува барање за продолжување на 

важноста на овластувањето Ц категорија треба да ги 

обезбеди следните докази:  

1. важечка дозвола на падобранец;  

2. потврда заверена од страна на инструктор за из-

вршени  30 скокови и 

3. доказ дека извршил скок за проверка во послед-

ните 90 дена пред поднесување на барањето. 

 

Член 66 

Лицето кое поднесува барање за продолжување на 

важноста на овластувањето Д категорија треба да ги 

обезбеди следните докази:  

1. важечка дозвола на падобранец;  

2. потврда заверена од страна на инструктор за из-

вршени 30 скокови и 

3. доказ дека извршил скок за проверка во послед-

ните 90 дена пред поднесување на барањето. 

 

Член 67 

Лицето кое поднесува барање за продолжување на 

важноста на посебното овластување тандем пилот, кон 

барањето приложува:  

- доказ дека во периодот на важноста на посебното 

овластување извршил најмалку 20 тандем скокови, од 

кои најмалку пет тандем скокови во последните 12 ме-

сеци пред поднесување на барањето и  

- важечко лекарско уверение за здравствена способ-

ност класа 4.  

 

Член 68 

Лицето кое поднесува барање за продолжување на 

важноста на посебното овластување инструктор за па-

добранство, кон барањето приложува: 

 - потврда од организација или центар за обука на 

падобранци дека во текот на периодот на важноста на 

посебното овластување учествувал и оспособувал нај-

малку пет ученици падобранци или потврда за завршен 

семинар за тоа овластување организиран од страна на 

Воздухопловната федерација на Македонија и одобрен 

од страна на Агенцијата;  

- доказ дека во текот на важноста на овластувањето 

има изведено најмалку 50 скокови, од кои најмалку де-

сет скокови во последните 12 месеци и  

- важечко лекарско уверение за здравствена способ-

ност класа 4.  

 

Член 69 

Лицето кое поднесува барање за продолжување на 

важноста на посебното овластување инструктор за тан-

дем пилот, кон барањето приложува: 

- доказ дека во текот на важноста на посебното ов-

ластување има изведено најмалку 40 тандем скокови, 

од кои најмалку десет скокови во последните 12 месе-

ци и  

- важечко лекарско уверение за здравствена способ-

ност класа 4.  

Член 70 
Лицето кое поднесува барање за продолжување на 

важноста на овластувањето за помошен или главен 
АFF инструктор, кон барањето приложува: 

- потврда од одобрена организација или центар за 
обука на падобранци дека во текот на важноста на по-
себното овластување оспособувал најмалку тројца уче-
ници падобранци на AFF начин;  

- доказ дека во текот на важноста на посебното ов-
ластување има изведено најмалку 20 AFF скокови, од 
кои најмалку пет скокови во последните 12 месеци и  

- важечко лекарско уверение за здравствена способ-
ност класа 4.  

 
Член 71 

Лицето кое поднесува барање за продолжување на 
важноста на посебното овластување пакер на падобран 
или постар пакер на падобран кон барањето приложува 
доказ дека во текот на важноста на посебното овласту-
вањето извршил најмалку 50 пакувања на резервни па-
добрани или падобрани за спасување.   

 
Член 72 

(1) Лицето што нема да ја продолжи важноста на 
соодветните овластувања во пропишаниот рок, а од ис-
текот на важноста не поминале повеќе од 36 месеци, за 
да го обнови овластувањето лицето треба да го полага 
испитот за стекнување на тоа овластување или да доне-
се потврда за завршен семинар за соодветното овласту-
вање организиран од страна на Воздухопловната феде-
рација на Македонија и одобрен од страна на Агенци-
јата. 

(2) Лицето што нема да ја продолжи важноста на 
соодветните овластувања во пропишаниот рок, а од ис-
текот на важноста поминале повеќе од 36 месеци, за да 
го обнови овластувањето лицето треба успешно да ја 
заврши обуката и да го полага испитот за стекнување 
на овластувањето.  

 
Член 73 

(1) Промена на дозволата на падобранец се врши во 
случај кога: 

а) дозволата е пополнета, оштетена или загубена 
и/или 

б) ќе се променат некои од личните податоци на 
имателот на дозволата (име, презиме, адреса или 
слично). 

(2) Во случај на промена на дозволата од став (1) на 
овој член, Агенцијата ги впишува во новата дозвола ва-
жечките овластувања на имателот на дозволата. 

 
Член 74 

Дозволата на падобранец и/или соодветното овлас-
тување се суспендираат во случаите утврдени во член 

143 од Законот за воздухопловство.  
 

Член 75 
(1) Имателот на дозвола за падобранец кој не оства-

рил најмалку десет скокови со падобран во последните 
24 месеци, може повторно да ги остварува правата од 
дозволата и соодветните овластувања под услов ако из-
врши проверка која се состои од изведување на најмал-

ку два скокови под надзор на инструктор. 
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(2) Проверката од став (1) на овој член се впишува 
во книшката за падобрански скокови од страна на 
инструкторот.  

 
6.3 Евиденција 

 
Член 76 

За издадените дозволи и соодветните овластувања 
впишани во дозволата на падобранец се води еви-
денција од страна на Агенцијата.  

 
7. Критериуми, начин и постапка за признавање на 
завршена обука, положени испити, стекнати дозволи  

и овластувања за пилоти на падобрани во странство 
 

Член 77 
Завршена обука, програми за обука, положени ис-

пити и стекнати дозволи и овластувања во странство се 
признаваат од страна на Агенцијата доколку во поста-
пка се утврди дека се спроведени согласно програма 
која како минимум ги задоволува барањата пропишани 
со одредбите на овој правилник. 

 
Член 78 

 (1) Лицето кандидат за признавање на завршена 
обука и програми за обука, положени испити, стекната 
дозвола и овластувања во странство поднесува барање 
до Агенцијата. 

(2) Со барањето за признавање на завршена обука 
во странство се доставуваат следните документи: 

- доказ дека центарот или организацијата за обука е 
овластен од националната воздухопловна власт за 
спроведување на обука на падобранци; 

- програма по која е завршена обуката и  
- доказ за уплатен надоместок за признавање на зав-

ршена обука согласно Тарифникот на Агенцијата. 
(3) Со барањето за признавање-валидација на доз-

вола на падобранец и/или соодветно овластување стек-
нати во странство се доставуваат следните документи: 

- важечки документ за идентификација (пасош); 
- важечка дозвола на падобранец и/или соодветно 

овластување во оригинал; 
- доказ дека обуката е завршена во организација 

или центар за обука на падобранци овластена од наци-
оналната воздухопловна власт за спроведување на обу-
ка на падобранци; 

- лекарско уверение за здравствена способност кла-
са 4 и 

- доказ за уплатен надоместок за признавање 
сoгласно Тарифникот на Агенцијата. 

(4) Кандидатот за признавање-валидација на дозво-
ла на падобранци и/или овластување стекнати во 
странство полага испит по предметот Воздухопловни 
правила и прописи и треба да изврши скок под надзор 
на овластен испитувач.  

 (5) Државјанин на Република Македонија или лице 
со постојан престој во Република Македонија со бара-
њето за признавање-конверзија на дозвола на падобра-
нец и/или овластување издадено во странство, за изда-
вање на соодветна македонска дозвола на падобранец 
и/или овластување се доставуваат следните документи: 

- важечки документ за идентификација (пасош); 
- државјанство на Рeпублика Македонија или доз-

вола за постојан престој; 
- важечка дозвола за падобранец и/или овластување 

во оригинал; 

- доказ дека обуката е завршена во организација 
или центар за обука на падобранци овластен од нацио-
налната воздухопловна власт за спроведување на обука 
на падобранци; 

- важечко лекарско уверение за здравствена способ-
ност класа 4 и 

- доказ за уплатен надоместок за признавање спо-
ред Тарифникот на Агенцијата. 

(6) Кандидатот за признавање-конверзија на дозво-
ла за падобранец и/или овластување стекнати во стран-
ство полага теоретски и/или практичен дел од испитот 
за диференцијалните предмети односно задачи.  

 (7) Кога е поднесено барање за признавање на доз-
вола за падобранец и/или овластување, Агенцијата мо-
же од воздухопловните власти кои ја издале дозволата 
и/или овластувањето да побара потврда за веродостој-
ност на дозволата и за стандардите според кои е изда-
дена.  

(8) Агенцијата врши увид во доставената докумен-
тација за исполнетост за критериумите за признавање 
на завршената обука, односно дозволи и овластувања 
стекнати во странство. 

(9) Доколку се утврди дека се исполнети критериу-
мите за признавање, Агенцијата донесува решение со 
кое се признава завршената обука, односно му се изда-
ва валидација на дозволата за падобранец и/или овлас-
тувањето или му се издава македонска дозвола за па-
добранец и/или овластување во зависност од тоа какво 
барање е поднесено. 

(10) Валидацијата од став (9) на овој член се издава 
со рок на важење од шест месеци и истата може да се 
продолжи најмногу за уште шест месеци. 

(11) Доколку се утврди дека не се исполнети крите-
риумите за признавање, Агенцијата донесува решение 
со кое се одбива барањето за признавање.  

 
8. Преодни и завршни одредби 

 
Член 79 

(1) Дозволите на падобранци и/или овластувања из-
дадени до денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник, остануваат во сила до денот на нивно истеку-
вање.  

(2) Обуките завршени до денот на влегувањето во 
сила на овој правилник, се признаваат за започнување 
на постапка за полагање на испити за стекнување на 
соодветна дозвола и/или овластување предвидено со 
овој правилник.  

 
Член 80 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за падобран-
ство (“Службен лист на СФРЈ“ бр. 73/89 и 57/90) и 
престануваат да важат одредбите кои се однесуваат на 
падобранци од Правилникот за условите што мора да 
ги исполнува школото или школскиот центар за обучу-
вање на воздухопловен персонал (“Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 72/91, 06/06, 129/08, 121/09, 38/12 и 108/12).  

 
Член 81 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.    

    

Бр. 10-1339/8 
Агенција за цивилно 

воздухопловство,  
26 ноември 2013 година Директор, 

Скопје д-р Дејан Moјсоски, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
4252. 

И С П Р А В К А 
Исправка на објавениот текст во „Службен весник 

на РМ“ бр. 170/13 од 6.12.2013 година, во Одлуката 
А.бр.232-25/13 од 3.12.2013 година, за избор на јавни 
обвинители во точката II, направена е техничка грешка 
и истата треба да гласи: „Кандидатите за избор на јавен 
обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, 
Основното јавно обвинителство Кичево, Основното 
јавно обвинителство Прилеп, Основното јавно обвини-
телство Гостивар и Основното јавно обвинителство Ве-
лес, како посебен услов потребно е да имаат завршено 
Академија за судии и јавни обвинители. 

 
                                       Совет на јавните обвинители 
                                          на Република Македонија 
                                                    Претседател, 
                                              Костадин Кизов, с.р. 

__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4253. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 
1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, за користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 10.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се одобрува користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од хидроелектроцен-
тралата „МХЕ MАЛА РЕКА - реф. бр. 258“, со инста-
лирана моќност од 270 kW и со локација реф. бр. 258, 
КП бр. 1584/3 и КП бр. 2198/2, КО Бабино, Општина 
Демир Хисар. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански 
бр.113/12 Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-52 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ MАЛА РЕКА - реф. бр. 258“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 258, КП бр. 1584/3 и КП бр. 2198/2, КО 
Бабино, Општина Демир Хисар 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 270 
kW  

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 733.900 kWh 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ MАЛА РЕ-
КА - реф. бр. 258“, УП 1 бр.08-228/12 од 22.10.2012 го-
дина, односно се одобрува користење на повластените 
тарифи за одделните блокови, според следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-215/13  

10 декември 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4254. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, за користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 10.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се одобрува користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од хидроелектроцен-
тралата „МХЕ ГОЛЕМАЧА - реф. бр. 259“, со инстали-
рана моќност од 423 kW и со локација реф. бр. 259, КП 
бр. 2420, КО Слоештица, Општина Демир Хисар. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански 
бр.113/12 Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-51 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ ГОЛЕМАЧА - реф. бр. 259“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 259, КП бр. 2420, КО Слоештица, Општи-
на Демир Хисар 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 423 
kW  

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.348.000 kWh 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
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привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ГОЛЕМА-
ЧА - реф. бр. 259“, УП 1 бр.08-227/12 од 22.10.2012 го-
дина, односно се одобрува користење на повластените 
тарифи за одделните блокови, според следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-217/13  

10 декември 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4255. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали 
хидроелектрани Скопје, за издавање на решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 10.12.2013 
година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА  ОД  ОБНОВЛИВИ  ИЗВОРИ  НА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се издава решение за стекнување на статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за хидроелектро-
централата „МХЕ MАЛА РЕКА - реф. бр. 258“, со 
инсталирана моќност од 270 kW и со локација реф. бр. 
258, КП бр. 1584/3 и КП бр. 2198/2, КО Бабино, Оп-
штина Демир Хисар. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански 
бр.113/12 Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-52 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ MАЛА РЕКА - реф. бр. 258“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 258, КП бр. 1584/3 и КП бр. 2198/2, КО 
Бабино, Општина Демир Хисар 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 270 
kW  

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 733.900 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
10.12.2033 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-214/13  

10 декември 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4256. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 
1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на решение 
за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 10.12.2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА  ОД   ОБНОВЛИВИ  ИЗВОРИ  НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се издава решение за стекнување на статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за хидроелектро-
централата „МХЕ ГОЛЕМАЧА - реф. бр. 259“, со 
инсталирана моќност од 423 kW и со локација реф. бр. 
259, КП бр. 2420, КО Слоештица, Општина Демир Хи-
сар. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански 
бр.113/12 Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-51 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ ГОЛЕМАЧА - реф. бр. 259“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 259, КП бр. 2420, КО Слоештица, Општи-
на Демир Хисар 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 423 kW  
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.348.000 kWh 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

10.12.2033 година. 
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-216/13  

10 декември 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

 
4257. 

Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011 26/2012, 16/2013 и 91/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија на седницата одржана на 21 ноември 2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА  ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕ-
НИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА  

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 
8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 
68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 18/2013, 54/2013 и 119/2013), се вршат следните изме-
ни и дополнувања: 

Се утврдуваат нови референтни цени за следните лекови 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 
 
Бр. 02-17745-1                                                                                                                             Управен одбор 

21 ноември 2013 година                                                                                                                             Претседател,  
Скопје                                                                                                                                Ангел Митевски, с.р. 
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4258. 
Врз основа на член  28, член 54 став 1 точка 10 и 56  

став  1  точка  3  од Законот за здравственото осигуру-
вање („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 
53/2011 26/2012, 16/2013 и 91/2013) Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на  21 ноември 2013 година, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО  ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 54/2012, 138/2012, 164/2012, 
57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013 и 145/2013), се до-
дава нов член  21 –б  кој  гласи: 

„Осигуреното лице кое не прави промена на избра-
ниот лекар, може само да се одјави од избраниот лекар. 

Осигуреното лице кое има електронска здравствена 
картичка верификацијата на одјавата ја врши кај  из-
браниот лекар  со дигитално потпишување  на истата 
преку  електронските  здравствени  картички на избра-
ниот лекар и осигуреното лице. 

Осигуреното лице кое нема електронска здравстве-
на картичка, верификацијата на одјавата од избраниот 
лекар ја врши лекарот со дигитално потпишување со  
неговата електронска здравствена картичка. 

Осигуреното лице кое има електронска здравствена 
картичка и е регистрирано на порталот на Фондот со 
корисничко име и лозинка, верификацијата на одјавата 
од избраниот лекар, истото ја врши со дигитално пот-
пишување со својата електронска здавствена картичка.  

Фондот по службена должност може да направи од-
јава на осигуреното лице од избраниот лекар, по кон-
статирана злоупотреба на самиот избор.“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 
а ќе се објави по добивањето на согласност од минис-
терот за здравство. 

 
Бр. 02-17687/1 Управен одбор 

29 ноември 2013 година Претседател, 
Скопје   Ангел Митевски, с.р. 

__________ 
 
4259. 

Врз основа на член 25, член 28, член 54 став 1 точка 
10, член 56 став 1 точка 3, член 69 и член 70 од Законот 
за здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012, 16/2013 и 91/2013) и член 10 став 2 и член 21-а 
од Правилникот за содржината и начинот на остварува-
ње на правата и обврските од задолжително здравстве-
но осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.54/2012, 164/2102, 57/2013, 64/2013, 
88/2013, 119/2013 и 145/2013), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 21 ноември 2013 година, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, 
ПРИСТАП, ИЗДАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
ПОДАТОЦИТЕ ОД ИНФОРМАЦИОНИОТ СИС-
ТЕМ НА ФЗОМ ДОСТАПНИ НА ВЕБ ПОРТАЛОТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на користење, пристап, 
издавање, чување и заштита на податоците од инфор-
мациониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
57/2013 и 88/2013), во член 3 по ставот 3 се додава нов 
став 4 кој гласи: „Барањата за најава на Веб порталот 
за овластените лица на здравствените установи и орто-
педските куќи се врши исклучиво во подрачните служ-
би на Фондот.“ 

 
Ставот 4 станува став 5 и во истиот по бројот (3) се 

додаваат зборовите „и (4)“. 
 
Ставот 5 се заменува со нов став 6 кој гласи: „Фор-

мата и содржината на барањето од став (2), (3) и (4) се 
обрасците ЕЛ-1, ЕЛ-ЗО1 и ЕЛ-ОЛ1 кои се составен дел 
на овој правилник.“ 

 
Член 2 

Во член 11 став 1 алинеа 2 сврзиникот „и“ се заме-
нува со запирка, а во алинеа 3 точката се заменува со 
сврзникот „и“. 

 
Во член 11 став 1 се додава нова алинеа 4 која 

гласи:  
„-Ортопедски куќи кои имаат потпишано договор 

со Фондот за услуги за обезбедување на ортопедски и 
други помагала.“ 

 
Член 3 

Во член 12 по зборовите „здравствено осигуру-
вање“ се додаваат зборовите „или член на семејството 
на осигуреникот над 14 годишна возраст“. 

  
Член 4 

Во член 14 се додава нов став 3 кој гласи: „Овласте-
ните лица на здравствените установи и ортопедските 
куќи поднесувањето на електронските фајлови за фи-
нансиска документација согласно договорите со Фон-
дот, го вршат преку веб порталот и истите електронски 
ги потпишуваат преку користење на дигитален серти-
фикат на нивната електронската здравствена картичка. 
Здравствените установи и ортопедските куќи покрај 
електронските фајлови за финансиска документација 
до подрачните служби на Фондот финансиската доку-
ментација задолжително ја доставуваат и по писмен 
пат во хартиена форма.“ 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивање на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
Бр. 02-17693/1 Управен одбор 

29 ноември 2013 година Претседател, 
Скопје   Ангел Митевски, с.р. 
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