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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1407.
Врз основа на член 23 став (1) од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.5.2013 година,
донесе
УРЕДБА
ЗА МРЕЖА НА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ
Член 1
Со оваа Уредба се утврдува мрежата на медицина на трудот во Република Македонија.
Член 2
Со мрежата на медицина на трудот во Република Македонија се одредуваат здравствени установи кои се
овластени да ја вршат дејноста на медицина на труд, кои се прикажани во табелата која е дадена во прилог,
која е составен дел на оваа уредба.
Член 3
Со добивање на овластување за вршење на медицина на труд согласно прописите од областа на здравството овластената здравствена установа влегува во мрежата на медицина на трудот.
Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41 - 440/1

Заменик на претседателот

1 мај 2013 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 4 - Бр. 67
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10 мај 2013
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1408.
Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и
15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.5.2013 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВИТЕ НА КОМИСИЈАТА НА
ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА
НОМЕНКЛАТУРА (*)
Член 1
Во Уредбата за применување на регулативите на Комисијата на Европските заедници за распоредување на
одредени стоки во Комбинираната номенклатура („Службен весник на Република Македонија“

бр. 76/07,

84/08, 114/09, 100/10, 95/11 и 107/12), во член 1, во ставот 2 по Прилог број 166 се додаваат 38 нови прилози
број 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 и 204, кои се составен дел на оваа уредба.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 2686/1

Претседател на Владата

1 мај 2013 година

на Република Македонија,

Скопје

м-р Никола Груевски, с.р.

_________________
()

Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбини-

раната номенклатура, CELEX бр. 32012R0399, 32012R0400, 32012R0401, 32012R0455, 32012R0491, 32012R0553, 32012R0554,
32012R0696, 32012R0697,

32012R0698, 32012R0714, 32012R0715, 32012R0716, 32012R0726, 32012R0727, 32012R0749,

32012R0750, 32012R0894, 32012R1089, 32012R1108, 32012R1109, 32012R1110, 32012R1111, 32012R1112, 32012R1114,
32012R1123, 32012R1124, 32012R1125, 32012R1126, 32012R1127, 32012R1128, 32012R1129, 32012R1130, 32012R1144,
32012R1145, 32012R1170, 32012R1171 и 32012R1172.
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Прилог 167
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Прилог 168
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10 мај 2013
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10 мај 2013

10 мај 2013
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10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013
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10 мај 2013
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10 мај 2013
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1409.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 1.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГИОНАЛЕН
ПАТ Р-2138, ВРСКА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р-2134 СО НАСЕЛБА СОНЧЕВ ГРАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување на Проект за инфраструктура за изградба на регионален пат Р-2138, врска на регионален пат Р-2134 со населба Сончев Град.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 1892 м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41- 1848/1
1 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
1410.
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 и 166/2012), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 67

10 мај 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Секретаријат за
законодавство на Владата на Република Македонија.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со секретарот на Секретаријатот за законодавство
на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41- 2010/1
9 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1411.
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 и 166/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
1.5.2013 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ НА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари:
Назив на апарат

Количина

SL16 Центрифуга
VK400C Фрижидер
Bag Mixer 400ML Хомогенизатор
ТКА Smart 2 Систем за лабораториски циста вода со резервоар
TKA Purwater Pacific UP12
Систем за ултра чиста вода за
HPLC, AA, GC
DR5000 UV/VIS Спектрофотометар
B352A Бинокуларен микроскоп
LAB2 Бинокуларе стерео микроскоп
Medonic M16M-GP Хематолошки бројач со 16 параметри
AA-7000F Атомски апсорционен спектрофотометар
Immlite 1000 Автоматски хемилуминисцентен имуноанализатор

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dimension Xpand plus Автоматски биохемиски анализатор
RapidPoint 405 Автоматски гасен анализатор со ацидобазен
статус
Unimag IR Vortex-Mixer IR
Sensor Универзална лабораториска мешалка
Incubator DHP9052 Термостатска комора

1
1
1
1

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење на ЈЗУ Институт на медицина на
трудот на Република Македонија, без надомест.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЈЗУ Институт на медицина на
трудот на Република Македонија, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41- 2495/1
1 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1412.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19,08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на времено користење на недвижни ствари на
Министерството за култура бр. 41-3236/2 од 12.5.2012
година („Службен весник на Република Македонија”
бр.61/2012).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41 - 2508/1
1 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1413.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19,08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Музеј Куманово
бр. 41-3236/1 од 12.05.2012 година („Службен весник
на Република Македонија” бр.61/2012).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41 - 2508/2
1 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1414.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“
број 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 1.5.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Со оваа одлука на ЈЗУ Клиничка болница ,,Д-р Трифун Пановски“ – Битола се отстапуваа без надомест
следните инфузиони раствори:
- Физиолошки раствор 0,9% 500 мл. бр. 29.400 и
- Гликоза 5% 500 мл.
бр. 22.500.
Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-2634/1
1 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1415.
Врз основа на член 58, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(“Службен весник на Република Македонија”, бр.8/05,
150/07, 35/11 и 166/12) и член 36 став 3 од Законот за
Владата на Република Македонија (“Службен весник
на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
1.5.2013 година, донесe

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ - МОТОРНИ
ВОЗИЛА СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се врши продажба на движни ствари моторни возила, сопственост на Република Македонија,
што ги користела Службата за општи и заеднички работи
на Владата на Република Македонија и тоа:
1. Марка AUDI, тип 80, со регистарски број 258
KS 382, број на шасија WAUZZZ89ZJA156226, година
на производство 1988, сила на мотор 82 кс, работна зафатнина 1760 см3, не е во возна состојба.
Почетна цена: 39.248,00 ден.
2. Марка AUDI, тип 100 LD, (falsifikat) година на
производство 1985, сила на мотор 40 кс, работна зафатнина 1588 см3, не е во возна состојба.
Почетна цена: 35.168,00 ден.
3. Марка Wolkswagen, тип GOLF 3 GTI, број на шасија WVWZZZ1HZPW276204, година на производство
1993, сила на мотор 85 кс, работна зафатнина 1985 см3,
не е во возна состојба.
Почетна цена: 46.912,00 ден.
4. Марка OPEL, тип Astra, број на шасија
W0L000053P8116366, година на производство 1993,
сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1598 см3, не е
во возна состојба.
Почетна цена: 36.936,00 ден.
5. Марка FORD, тип Eskord CL, број на шасија
WFOAXXGCAART22996, година на производство
1994, сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1392
см3, не е во возна состојба.
Почетна цена: 36.200,00 ден
6. Марка MERCEDES, тип 420 SEC, (falsifikat) со
регистарска ознака SK 172 MV, година на производство 1988, сила на мотор 83 кс, работна зафатнина 2996
см3, не е во возна состојба.
Почетна цена: 143.584,00 ден
7. Марка MERCEDES, тип 190 D, број на шасија
WDB2011221A259315, година на производство 1985,
сила на мотор 53 кс, работна зафатнина 1997 см3, не е
во возна состојба.
Почетна цена: 29.704,00 ден
8. Марка Peugeot, тип 106, со регистарска ознака
AB 945 GF, број на шасија VF31CHDZ250778180 , година на производство 1994, сила на мотор 44 кс, работна зафатнина 1124 см3, не е во возна состојба.
Почетна цена: 26.672,00 ден.
9. Марка FORD, тип Eskort , со регистарска ознака
E-3394-AP, број на шасија WF0BXXGCABML09006,
година на производство 1991, сила на мотор 77 кс, работна зафатнина 1596 см3, не е во возна состојба.
Почетна цена: 30.720,00 ден.
10. Марка Peugeot, тип 605 со регистарска ознака
309-KS-042, број на шасија VF36BPHZ290841120 , година на производство 1991, сила на мотор 80 кс, работна зафатнина 2088 см3, не е во возна состојба.
Почетна цена: 48.560,00 ден.
11. Марка BMW, тип 320 i, број на шасија
WBAAA3102D9131897, година на производство 1985,
сила на мотор 95 кс, работна зафатнина 1990 см3, не е
во возна состојба.
Почетна цена:28.000,00 ден.
12. Марка OPEL, тип ASTRA I.6 i, со регистарска
ознака ESP-576, број на шасија WOL000052P2589162 ,
година на производство 1993, сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1598 см3, не е во возна состојба.
Почетна цена: 29.600,00 ден.
13. Марка OPEL, тип Tigra број на шасија
WOL000075T4068741, година на производство 1996,
сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 1389 см3, не е
во возна состојба.
Почетна цена: 52.800,00 ден.
14. Марка OPEL, тип Vektra 1.6 број на шасија
WOL000087L5156406, година на производство 1990,
сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1597 см3, не е
во возна состојба.
Почетна цена: 40.800,00 ден.
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15. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака KH
5620 AK, број на шасија VF1B5320508681362 , година
на производство 1992, сила на мотор 43 кс, работна зафатнина 1397 см3, не е во возна состојба.
Почетна цена: 29.120,00 ден.
16. Марка BMW, тип 316, број на шасија
WBAAC710501593896, година на производство 1986,
сила на мотор 77 кс, работна зафатнина 1766 см3, не е
во возна состојба.
Почетна цена: 29.600,00 ден.
17. Марка BMW тип 325, број на шасија
WBACB11040FC60622, година на производство 1992,
сила на мотор 110 кс, работна зафатнина 1990 см3, не е
во возна состојба.
Почетна цена: 57.200,00 ден.
18. Марка Jeep тип GRAND CHIROKI, со регистарска
ознака
ZH
85812,
број
на
шасија
1J4FJ78L1LL171593, година на производство 1990, сила на мотор 135 кс, работна зафатнина 3960 см3, не е
во возна состојба.
Почетна цена:78.240,00 ден.
19. Марка Renault, тип 19 1.4е, број на шасија
VF1B53A0511559777 година на производство 1994, сила на мотор 57 кс, работна зафатнина 1390 см3, не е во
возна состојба.
Почетна цена: 32.400,00 ден.
20. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака
VIN-348, број на шасија VF1C5320511356533, година
на производство 1993, сила на мотор 43 кс, работна зафатнина 1397 см3, не е во возна состојба.
Почетна цена: 40.800,00 ден.
21. Марка OPEL, тип Korsa, со регистарска ознака
AB 402 XJ, број на шасија VSX000073R4394183 година
на производство 1994, сила на мотор 44 кс, работна зафатнина 1686 см3, не е во возна состојба.
Почетна цена: 35.360,00 ден
22. Марка AUDI, тип 80 Kuattro 2.8, со регистарска
ознака (IT) BD 995 CD, број на шасија
WAUZZZ8BZNA003124, година на производство 1992,
сила на мотор 128 кс, работна зафатнина 2771 см3, не е
во возна состојба.
Почетна цена: 60.720,00 ден.
23. Марка FORD, тип Orion GHIJA 1.8d, број на
шасија VS6FXXWPAFNR40183, година на производство 1992, сила на мотор 44 кс, работна зафатнина 1753
см2, не е во возна состојба.
Почетна цена: 26.320,00 ден.
24. Марка OPEL, тип Vektra I.8i, број на шасија
WOL000087P1048023, година на производство 1993,
сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 1796 см3, не е
во возна состојба.
Почетна цена: 30.560,00 ден.
25. Марка AUDI, тип 80 1.9 TDI, година на производство 1990, сила на мотор 66 кс, работна зафатнина
1896 см3, не е во возна состојба.
Почетна цена:48.000,00 ден.
26. Марка AUDI, тип 80 1.6 TD, година на производство 1990, сила на мотор 59 кс, работна зафатнина
1588 см3, не е во возна состојба.
Почетна цена: 40.000,00 ден.
Член 2
Продажбата на секое возило од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на јавно надавање.
Постапката за продажба на возилата од член 1 на
оваа одлука да ја спроведе Комисијата за отуѓување на
стари возила сопственост на Владата на Република Македонија.
Член 3
Средствата добиени од продажбата на возилата од
член 1 од оваа одлука да се уплатат на сметка нa Буџетот на Република Македонија.
Член 4
Продажбата да се изврши на секое возило поединечно, согласно одредбите од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи.
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Член 5
Договорите за продажба на возилата од член 1 на
оваа одлука со правните и физичките лица ќе ги склучи
директорот на Службата за општи и заеднички работи
на Владата на Република Македонија.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41 - 2644/1
1 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1416.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.5.2013
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦАТА НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА
ЗАЕДНИЧКА ОБУКА ВО РАМКИТЕ НА „ЦРНОМОРСКИ РОТАЦИСКИ СИЛИ 13“ ВО БАБАДОК,
РОМАНИЈА
1. За учество на заедничка обука со припадниците
на вооружените сили на Молдавија, Романија, Бугарија, Украина и Маринскиот корпус на САД за Европа за
операции за поддршка на мирот во периодот 06.0517.05.2013 година во Бабадок, Романија, се испраќа
единица од 106 припадници на Армијата на Република
Македонија од составот на четата која ќе биде распоредена во рамките на мисијата ИСАФ.
2. Финансиските трошоци за реализација на обуката во кои влегува сместувањето, транспортот и исхраната на учесниците на обуката ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави. Финансиските трошоци
за подготовка на контингентот за учество на вежбата се
на товар на Министерството за одбрана на Република
Македонија.
3. Подготовките и организацијата на учесниците на
заедничката обука, ќе ги изврши Министерството за
одбрана.
4. По завршувањето на обуката, Министерството за
одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 2738/1
1 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1417.
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012 и
15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА ЈАВНИТЕ
УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува мрежата на јавните установи за социјална заштита.
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Член 2
Како јавни установи за социјална заштита, основани од Владата на Република Македонија, продолжуваат
да работат:
1. ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје;
2. ЈУ Специјален завод - Демир Капија;
3. ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци “ Ранка Милановиќ” - Скопје;
4. ЈУ Дом за доенчиња и мали деца- Битола;
5. ЈУ Детски дом “ 11 Октомври” - Скопје;
6. Јавна Установа за згрижување деца се воспитно –
социјални проблеми- Скопје;
7. ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје;
8. ЈУ Завод за заштита и рехабилитација - Бања
Банско, Струмица;
9. ЈУ за сместување на лица баратели на право на
азил и
10. ЈУ Геронтолошки центар “13 Ноември” Оддел
“Мајка Тереза” - Скопје.
Член 3
Како јавни установи за стари лица, основани од општината, продолжуваат да работат:
1. ЈУ Дом за стари лица “Киро Крстевски Платник”
- Прилеп;
2. ЈУ Дом за стари лица “Сју Рајдер “ - Битола и
3. ЈУ Дом за стари лица “ Зафир Сајто “ - Куманово.
Член 4
Заради вршење на работи од социјална заштита, како јавни установи за социјална заштита основани од
Владата на Република Македонија, продолжуваат да
работат следните јавни установи за социјална заштита центри за социјална работа:
1. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Берово, со надлежност за подрачјето на општините: Берово и Пехчево;
2. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Битола, со надлежност за подрачјето на општините:
Битола, Могила и Новаци;
3. ЈУ центар за социјална работа Валандово, со надлежност за подрачјето на општината Валандово;
4. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Велес, со надлежност за подрачјето на општините: Велес, Градско и Чашка;
5. ЈУ Центар за социјална работа Виница, со надлежност за подрачјето на општината Виница;
6. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Гевгелија, со надлежност за подрачјето на општините:
Гевгелија, Богданци и Дојран;
7. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Гостивар, со надлежност за подрачјето на општините:
Гостивар, Врапчиште и Маврово и Ростуша;
8. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Дебар, со надлежност за подрачјето на општините: Дебар и Центар Жупа;
9. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Делчево, со надлежност за подрачјето на општините:
Делчево и Македонска Каменица;
10. ЈУ центар за социјална работа Демир Хисар, со
надлежност за подрачјето на општината Демир Хисар;
11. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Кавадарци, со надлежност за подрачјето на општините:
Кавадарци и Росоман;
12. ЈУ Центар за социјална работа Кичево, со надлежност за подрачјето на општината Кичево;
13. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Кочани, со надлежност за подрачјето на општините:
Кочани, Зрновци и Чешиново - Облешево;
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14. ЈУ Центар за социјална работа Кратово, со надлежност за подрачјето на општината Кратово;
15. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Крива Паланка, со надлежност за подрачјето на општините: Крива Паланка и Ранковце;
16. ЈУ Центар за социјална работа Крушево, со надлежност за подрачјето на општините: Крушево;
17. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Куманово, со надлежност за подрачјето на општините:
Куманово, Липково и Старо Нагоричане;
18. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Македонски Брод, со надлежност за подрачјето на општините: Македонски Брод и Пласница;
19. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Неготино, со надлежност за подрачјето на општините:
Неготино и Демир Капија;
20. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Охрид, со надлежност за подрачјето на општините:
Охрид и Дебарца;
21. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Прилеп, со надлежност за подрачјето на општините:
Прилеп, Долнени и Кривогаштани;
22. ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип, со
надлежност за подрачјето на општината: Пробиштип;
23. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Радовиш, со надлежност за подрачјето на општините:
Радовиш и Конче;
24. ЈУ Центар за социјална работа Ресен, со надлежност за подрачјето на општината Ресен;
25. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Свети Николе, со надлежност за подрачјето на општините: Свети Николе и Лозово;
26. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
на град Скопје, со надлежност за подрачјето на градот
Скопје и тоа за општините во град Скопје: Аеродром,
Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода,
Сарај, Центар, Чаир, Шуто Оризари и со надлежност
за подрачјето на општините: Арачиново, Зелениково,
Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани и Чучер
Сандево;
27. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Струмица, со надлежност за подрачјето на општините:
Струмица, Босилово, Василево и Ново Село;
28. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Струга, со надлежност за подрачјето на општините:
Струга и Вевчани;
29. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Тетово, со надлежност за подрачјето на општините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце и
30. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Штип, со надлежност за подрачјето на општините:
Штип и Карбинци.
Член 5
Со денот на влегување во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за утврдување мрежа на
јавни установи за социјална заштита („Службен весник
на Република Македонија“ бр.147/2008).
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41- 2743/1
1 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1418.
Врз основа на член 15, став 1 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10 ,180/11 и 171/12) и
член 27-а, став 3 од Деловникот за работа на Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03,
67/03, 51/06, 5/07,15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07,
116/07,129/07. 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09,
62/09, 141/09, 162/09,40/10,83/10, 166/10,172/10, 95/11,
151/11 и 170/11), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 1.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО 2014 ГОДИНА
Член 1
За стратешки приоритети во 2014 година се утврдуваат:
- зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност,
пораст на животниот стандард и квалитет на живеење;
- интеграција во НАТО и ЕУ, врз основа на остварување на сите реформи и критериуми и решавање на
спорот со Грција врз принципот на незагрозување на
националниот идентитет;
- продолжување на борбата против криминалот и
корупцијата и ефикасно спроведување на правото;
- одржување добри меѓуетнички основи и подеднакво спроведување на законот и соживот врз принципите на меѓусебна толеранција и почит како и довршување на имплементацијата на Рамковниот договор;
- инвестирање во образованието како најсигурен
пат за создавање силни индивидуи и држава.
Приоритетите од став 1 на овој член имаат подеднакво значење.
Член 2
За остварување на стратешките приоритети од член
1 став 1 од оваа одлука се утврдуваат следните приоритетни цели:
- јакнење на позицијата на Република Македонија
во меѓународната заедница;
- унапредување на добрососедските односи на билатерален, регионален и мултилатерален план;
- засилено учество и афирмирање на ставовите и
интересите на Република Македонија во меѓународните организации, како на глобално така и на регионално
ниво;
- промоција на економските интереси и приоритети
во странство и преставување на државата како привлечна дестинација за странски инвестиции;
- зајакната промоција на Република Македонија во
странската јавност и афирмација на нејзините национални, културни и духовни вредности и достигнувања;
- избалансирана фискална политика во функција на
ублажување на флуктуациите на бизнис циклусот и
воспоставување на одржливо ниво на јавен долг;
- задржување на макроекономската стабилност и
стабилност на финансискиот систем и поддршка на
економијата преку подобрување на квалитетот на јавните финансии;
- натамошно подобрување на деловното опкружување и креирање еднакви можности за економски раст и
развој на сите учесници во економските процеси;
- даночна и царинска политика во функција на поддршка на развојот на економските субјeкти;
- спроведување на процесот на децентрализација во
рамките на целосно воспоставената законска и институционалан рамка на локалната самоуправа со одговорни и развиени општини;

10 мај 2013

- зајакнување на внатрешната финансиска контрола
преку воспоставување на децентрализиран систем на
управување со финансиите во институциите во јавниот
сектор;
- обезбедување на повисоко ниво на апсорпција на
инструментот за прет-пристапна помош (ИПА) во услови на децентрализиран систем на управување преку
поефикасна подготовка и спроведување на проектите
финансирани од ИПА и зајакнување на координацијата
меѓу надлежните институции;
- натамошно зголемување на енергетската ефикасност и привлекување на странски инвестиции во енергетскиот сектор;
- поголемо искористување на обновливите извори
на енергија;
- зголемување на туристичката понуда и градење на
препознатлив туристички имиџ со воведување на светски стандарди во туристичко-угостителските услуги;
- спроведување на политика за рамномерен и оддржлив развој преку поттикнување на конкурентноста
и развојот на планските региони;
- остварување на сеопфатен и оддржлив локален
развој како основен предуслов за создавање на економски појаки и развојно ориентирани единици на локалната самоуправа;
- натамошен развој на земјоделството и руралниот
развој;
- натамошен развој и унапредување на шумарството;
- поефикасно искористување на водните ресурси;
- промовирање на семејството и креирање политики
за поддршка на семејството;
- изградба и опремување на регионални домови за
стари лица, центри за давање помош во домашни услови, детски градинки, транзитни центри кои се наменети
за користење на различни категории население;
- продолжување на борбата против корупцијата и
организираниот криминал;
- зајакнување на довербата на сите заедници во полицијата;
- подобрување на јавната безбедност и јакнење на
административните капацитети за борба со прекуграничниот криминал:
- подобрување на ефикасноста во борбата против
тероризмот и заштита на националната безбедност;
- заокружување на процесот на реформите на полицијата;
- интеграција во воените структури на НАТО;
- зголемен придонес кон заедничката безбедносна и
одбранбена политика на Европската унија;
- интензивирање на меѓународната одбранбена соработка на билатерален, регионален и мултилатерален
план;
- заокружување на реформите во правосудството;
- создавање на ефикасен систем за заштита и почитување на човековите права и слободи;
- јакнење на владеењето на правото;
- интегрирано, ефикасно и модерно работење на администрацијата и обезбедување на услуги целосно
приспособени на потребите на граѓаните и бизнис заедницата.
- создавање на компетентна администрација – сервисно и услужно ориентирана кон одржлив социјален
и економски развој на земјата;
- создавање на вкупен амбиент за поттикнување на
мотивацијата и задоволството на вработените во администрацијата;
- развој и примена на информациските технологии
во сите сементи на живеењето;
- намалување на дигиталниот јаз со создавање олеснети услови за пристап до информатичко комуникациски технологии и зголемување на информатичко-комуникациските вештини на граѓаните;
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- квалитетно управување и координација со структурите во процесот на пристапување во Европската
унија;
- зајакнување на капацитетите за целосно приближување и преземање на правото на Европската унија
(acquis communautaire) согласно приоритетите утврдени во Националната програма за усвојување на правото
на Европската унија;
- јакнење на административните капацитети и координативните структури за преговори со Европската
унијa;
- промовирање на културниот идентитет во функција на препознатливост на Република Македонија во
меѓународни рамки;
- заштита и оддржување на културното наследство
во севкупното општество и промовирање на културната разноликост;
- спроведување на реална проценка на влијанието
на регулативата и креирање на политики втемелени на
транспарентност и соработка со заинтересираните
страни;
- натамошно зголемување на учеството на граѓанскиот сектор и бизнис заедницата во процесот на креирање на политики;
- јакнење на меѓуетничката доверба и довршување
на спроведувањето на Рамковниот договор;
- модернизација и унапредување на здравствениот
сектор и воспоставување на оддржлив, интегриран и
ефикасен здравствен информатички систем;
- подобрување на квалитетот на образованието и
науката преку спроведување на стратегиите и реформите во образованието и науката;
- осовременување на образовниот систем и науката
со цел да се обезбедат компетенции потребни за пазарот на трудот и развој на економијата;
- обезбедување ефикасни и квалитетни комуникациски услуги;
- подобрување на транспортните услуги и инфраструктурата;
- унапредување на условите за уредување на просторот и подобрување на комуналната инфраструктура;
- планирање и оддржливо користење на просторот и
природните ресурси;
- зголемување на инвестициите во животната средина.
Член 3
Средствата потребни за финансирање на стратешките приоритети од член 1 од оваа одлука ќе се предвидат во Фискалната стратегија за периодот 2014-2016
година.
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Член 4
Во рамките на буџетскиот процес за 2014 година
министерствата и другите органи на државната управа
ги дефинираат програмите за остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели од членовите 1
и 2 од оваа одлука, а средствата за нивно финансирање
ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за
секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџетскиот циркулар за 2014 година.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 41 - 2779/1
1 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1419.
Врз основа на член 16 од Законот за упавување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 мај 2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН
ИМОТ
1. Ејуп Рустеми се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Агенцијата за управување со одземен имот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-3073/1
1 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1420.
Врз основа на член 16 од Законот за упавување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 мај 2013 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
1. За директор на Агенцијата за управување со одземен имот се избира Башким Амети.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-3074/1
1 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА
ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ
1. За директор на Бирото за јавна безбедност, орган
во состав на Министерството за внатрешни работи, се
именува м-р Митко Чавков.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-3146/1

Претседател на Владата

1421.
Врз основа на член 14 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
92/2009, 35/2010, 36/2011, 158/2011 и 114/2012) и член
16 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2006, 6/2009 и 145/2012),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 2013 година, донесе

7 мај 2013 година

на Република Македонија,

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ

Република Македонија, на седницата, одржана на

1. Љупчо Тодоровски се разрешува од должноста
директор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав на Министерството за внатрешни работи, поради
исполнување на условите за остварување на правото на
пензија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Скопје

м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1423.
Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од¬ Законот
за здравствената заштита (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на
1.5.2013 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ (КВБ)
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА
Во Програмата за превенција на кардиоваскуларните болести (КВБ) во Република Македонија за 2013 година (“Службен весник на Реппублика Македонија

Бр. 23-3145/1
7 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1422.
Врз основа на член 14 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
92/2009, 35/2010, 36/2011, 158/2011 и 114/2012) и член
16 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2006, 6/2009 и 145/2012),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 2013 година, донесе

број 4/13“) во делот “МЕРКИ И АКТИВНОСТИ“ дел
“II ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕДБОЛНИЧКОТО И БОЛНИЧКОТО ЛЕКУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ СО КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ“ точката 24 се менува
и гласи “Едукација на специјалистички кадар од областа на кардиохирургијата и интервентната кардиологија.“
Во делот “ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, табелата се заменува со нова табела која гласи“:

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 67

10 мај 2013

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-2613/1
1 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 63

Член 5

1424.
Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.5.2013 година, донесе

закони што се доставуваат до Владата да содржат про-

ДЕЛОВНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 6

Член 1
Во Деловникот за работа на Владата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06,
5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07,105/07, 116/07, 129/07,
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09,
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11 и
170/11), во член 8 став (1) во точката 7) по зборот „постапка“ се става запирка и се додаваат зборовите: „законите за ратификација на меѓународни договори, законите со кои се врши терминолошко усогласување со
други закони, предлог Буџетот на Република Македонија и Законот за извршување на Буџетот на Република
Македонија“.
Член 2
Во член 20 во ставот (5) зборовите ,, и соработува
со министерствата по ова прашање“ се заменуваат со
зборовите: „согласно Методологијата за проценка на
влијанието на регулативата и Упатството за начинот на
постапување во работата на министерствата во процесот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата, кои ги донесува Владата “.

Членот 67-в се менува и гласи:
,,Генералниот секретаријат се грижи предлозите на
ценка на влијанието на регулативата и соработува и
врши координација со министерствата по ова прашање“.

Во член 68 став (1) во точката 2) зборовите „на
државната управа и“ се бришат.
По точката 5) се додава нова точка 6) која гласи:
„6) Министерството за информатичко општество и
администрација материјалите од областа на државната
управа, како и предлозите на законите кои подлежат на
проценка на влијанието на регулативата“.
Точките 6), 7), 8) и 9) стануваат точки 7), 8), 9) и
10).
Член 7
Во член 68-а во ставовите (1), (3) и (4) по зборот
„единствениот“ се додава зборот „национален“.
Во ставот (5) зборовите „подготвува извештај за“
се заменуваат со зборовите „во извештајот за проценка
на влијанието на регулативата дава преглед на“, а по
зборот „единствениот“ се додава зборот „национален“.
Во ставот (6) по зборот „единствениот“ се додава
зборот „национален“.
Член 8
Во член 73-а во ставот (2) по зборовите „оценка на
Секретаријатот за законодавство по материјалот;“ се
додаваат зборовите „оценка на Министерството за информатичко општество и администрација по предлози-

Член 3
Во член 21 во ставот (3) зборовите „и водење на
единствениот електронски регистар на прописи“ се
бришат.
Член 4
Во член 66 во ставот (3) по зборот „постапка“ се
става запирка и се додаваат зборовите: „законите за ратификација на меѓународни договори, законите со кои
се врши терминолошко усогласување со други закони,
предлог Буџетот на Република Македонија и Законот
за извршување на Буџетот на Република Македонија“,
а зборот ,, обрасците“ се заменува со зборот„Извештајот“.

те на закони од аспект на нивна усогласеност со актите
кои ја уредуваат материјата која се однесува на проценка на влијанието на регулативата “.
Член 9
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41 - 2896/1

Заменик на претседателот

1 мај 2013 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 64 - Бр. 67

10 мај 2013

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
1425.
ОБЈАВА
Договорот за економска и техничка соработка во
областа на инфраструктурата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина, склучен во Скопје на 27 ноември 2012 година, ратификуван со Закон за ратификација на Договорот за економска и техничка соработка во областа на инфраструктурата помеѓу Владата на Република Македонија и
Владата на Народна Република Кина („Службен весник
на РМ“ бр. 15/2013), влезе во сила на 7 април 2013 година.
25 април 2013 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1426.
Врз основа на член 60 став 5 од Законот за сточарството (,,Службен весник на Република Македонија бр.
07/08, 116/10 и 23/13) министерот за земјоделство шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СТОЧАРСТВОТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СТОЧАРСТВОТО, ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА
СТОЧАРСТВОТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за овластување за
вршење на јавни услуги од областа на сточарството,
потребната документација, како формата и содржината
на барањето заради недонесување на решение за давање на овластување за вршење на јавни услуги од областа на сточарството, односно заради недонесување на
решение за одбивање на барањето за издавање на овластување за вршење на јавни услуги од областа на
сточарството.

Член 2
(1) Барањето за овластување за вршење на јавни услуги од областа на сточарството се поднесува на образец на хартија во бела боја со формат А-4, кој е даден
во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член
содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на јавната услуга за која се бара овластување, назив на правното лице- подносител на барањето, адреса и седиште
на правното лице- подносител на барањето, ЕМБС на
правното лице, презиме и име на одговорното лице во
правното лице, контакт телефон, датум и место на поднесување на барањето,потпис на подносителот на барањето и место за печат.
Член 3
Потребната документација која се поднесува кон
барањето од член 1 на овој правилник е следната:
1. Доказ за упис во Централниот регистер на Република Македонија;
2. Доказ за позитивен бонитет;
3. Копија од образецот М1/М2 за вработениот
стручен кадар во редовен работен однос кај правниот
субјект заверена на нотар и
4. Изјава за соодветна техничка опременост заверена и потпишана од одговорното лице на правниот субјект.
Член 4
(1) Барањето заради недонесување на решение за
давање на овластување за вршење на јавни услуги од
областа на сточарството, односно заради недонесување
на решение за одбивање на барањето за издавање на
овластување за вршење на јавни услуги од областа на
сточарството се поднесува на образец: ,,Барање заради
недонесување на решение за давање на овластување за
вршење на јавни услуги од областа на сточарството,
односно заради недонесување на решение за одбивање
на барањето за издавање на овластување за вршење на
јавни услуги од областа на сточарството” , во формат
А-4 во бела боја кој е даден во Прилог 2 и е составен
дел на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член
содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на
правното лице- подносител на барањето, седиште на
правното лице- подносител на барањето, краток опис
поради што се поднесува барањето, датум и место за
потпис на поднесителот на барањето и место за печат.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08 - 13176/4
25 април 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА
1427.
Врз основа на член 69 став 6 од Законот за високото
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10,
17/11, 51/11, 123/12, 15/13 и 24/13), министерот за образование и наука донесе
УПАТСТВО
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА
ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ И НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со ова упатство се пропишуваат критериумите за
начинот на обезбедување и оценување на квалитетот
на високообразовните установи и на академскиот кадар
во Република Македонија.
Член 2
Обезбедувањето и оценувањето на квалитетот на
високообразовните установи и на академскиот кадар
се темели на следниве начела:
(1) одговорност за квалитетот на високообразовната
и научно- истражувачката дејност на високообразовните и научно-истражувачките установи;
(2) стандарди за остварување на високообразовната
и научно- истражувачката дејност во функција на заштита на јавниот и општествениот интерес;
(3) квалитетни академски програми со развивање и
подобрување во корист на студентите и останатите корисници на услугите на високото образование;
(4) обезбедување поддршка на академските програми на високообразовните установи со успешна и делотворна организациска структура;
(5) транспарентни процеси на осигурување на квалитет со користење надворешна експертиза;
(6) поттикнување на културата на квалитет од страна на високообразовните и научно-истражувачките установи ;
(7) одговорност на високообразовните и научно-истражувачките установи во развивање процеси вклучувајќи ја и одговорноста со инвестирањето на јавните и
приватните установи;
(8) обезбедување на квалитет на високообразовните
и научно-истражувачките установи во земјата и во
странство;
(9) обезбедување на квалитетот, поради целите на
одговорност, во согласност со обезбедување на квалитетот заради целите на подобрување и
(10) користење на процеси за обезбедување на
разновидноста и иновативноста во вршењето на дејноста на високообразовните установи.
Член 3
Надворешната евалуација се изведува согласно
стандардите препорачани во Водичот од Европската
Асоцијација за Евалуација во Високото Образование
(ENQA), а согласно со Правилникот за организацијата,
работата, начинот на одлучување, методологијата за
акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и други прашања во врска со работата на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.
Оценувањето е засновано на критериуми за работење на високообразовните и научно-истражувачките установи, во рамките на четирите посебни области, и тоа:
1. Организациски менаџмент и изведување, преку:
- развој и стратегија на високообразовните и научно-истражувачките установи;
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- управување, внатершно обезбедување на квалитетот и култура на квалитетот;
- човечки ресурси;
- информациски системи и
- финансиски менаџмент.
2. Настава и учење, преку:
- процедури за обезбедување на квалитет на студиските програми;
- квалитет на академскиот кадар;
- процедури за оценување на студентите;
- процедури за соодветно информирање на студентите;
- квалитет на материјално- техничките ресурси и
- меѓународна соработка.
3. Истражување, развој и/или креативни активности, преку:
- стратешко планирање на научно-истражувачката/
уметничката дејност;
- систем на поддршка на научно-истражувачката/
уметничката дејност;
- науката како поддржка на стопанството;
- систем на финансирање на научно-истражувачката/уметничката дејност;
- супервизија на студентското истражување и докторските студии;
- оценување на квалитетот на академскиот кадар на
високообразовните и научно-истражувачките установи
во Република Македонија согласно со научно- истражувачките подрачја од меѓународната фраскатиева
класификација и
- евиденција за резултатите од реализацијата на
практична примена од научно-истражувачката, развојната и апликативната дејност.
4. Општествената оправданост, преку:
- информација за јавноста;
- стратегиски цели за доживотно учење и
- популаризација на научно-истражувачките/ креативните активности и вклучување на високообразовните и научно-истражувачките установи во општествениот развој.
Член 4
При оценувањето на квалитетот, високообразовната
установа до Одборот за акредитација и евалуација на
високото образование ги доставува основните податоци за установата, како и податоците согласно критериумите од членовите 5, 6, 7 и 8 од ова упатство.
Основни податоци за високообразовната установа
се:
- назив;
- основач;
- адреса и
- карта на високообразовната установа.
Член 5
КРИТЕРИУМИ ВО ОБЛАСТА НА ОРГАНИЗАЦИСКИ
МЕНАЏМЕНТ И ИЗВЕДУВАЊЕ
Критериум 1.1. Развој и стратегија на високообразовната установа
1.1.1. Високообразовната установа има стратегија
изготвена во постапка на јавно консултирање со сите
заинтересирани страни, и истата е јавно достапна.
Високообразовната установа при изготвувањето на
стратегијата ги консултира своите актери: наставниот и
ненаставниот кадар, студентите, основачите, владиниот и невладиниот сектор, локалната заедница, значајни-
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те стопански субјекти, работодавачите и останатите релевантни партнери. Стратегијата на високообразовната
установа се објавува на веб страната.
1.1.2. Со стратегијата високообразовната установа
ја утврдува мисијата и визијата, стратешките цели, како и релевантните планови и активности за секоја стратешка цел.
Со мисијата високообразовната установа се идентификува како универзитет или висока стручна школа, и
ги утврдува вредностите (кои можат да бидат: академска слобода, отвореност, демократски вредности, еднаквост или единство на наставната и научната работа
и сл.) и својата положба во општеството, со утврдување на придонесот за развојот на општеството преку
развојот на образованието, учењето и истражувањето,
како и останатите цели кои се дефинирани со специфичните карактеристики на високообразовната установа и нејзината положба во општеството.
Високообразовната установа има процедури за изготвување на прецизни планови и активности кои ги
дефинираат одговорностите, роковите и ресурсите за
спроведување на активности кои високообразовната
установа има намера да ги постигне.
Високообразовната установа спроведува SWOT
анализа или слична анализа за да ги утврди јасните цели и препораки за подобрување на работата и како би
го унапредувала своето стратешко управување.
1.1.3. Високообразовната установа има ефикасен
систем и процедури за следење на исполнувањето на
плановите и реализацијата на стратешките цели.
Степенот на исполнување на плановите се оценува
редовно, а високообразовната установа ги утврдува
процедурите по кои носителите на активностите известуваат за реализацијата.
Високообразовната установа редовно ги обновува
стратешките цели и планови, утврдувајќи нови цели и
донесувајќи нови планови.
Критериум 1.2. Управување, внатершно обезбедување на квалитетот и култура на квалитетот
1.2.1. Високообразовната установа има ефикасна
организациска и управувачка структура.
Високообразовната установа дејствува според
принципот на академска автономија, каде академските
функции се јасно изделени од управувачките, на начин
што сенатот и наставно-научните совети ги разгледуваат академските прашања, а управниот одбор и факултетската управа прашањата кои се однесуваат на работењето.
Со статутот на високообразовната установа јасно се
дефинирани улогата и надлежностите на управните и
раководните тела, начинот на избор на управниот одбор, ректорот (директорот), деканите и другите раководни лица, и посебно односите на организационите
единици (факултети, институти, катедри и др.) и менаџментот на високообразовната установа.
Степенот на интеграција на високообразовната установа, координацијата на организационите единици и
студиските програми е дефинирана така што високообразовната установа може да ја исполни својата мисија
и да ги реализира стратешките цели.
1.2.2. Високообразовната установа промовира култура на квалитет, развива сеопфатен и ефикасен систем
за внатрешно обезбедување на квалитетот со цел подобрување на наставата, научно-истражувачката работа, како и процесот на управување и администрација.
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Политиката на обезбедување на квалитет е изведена
од мисијата на високообразовната установа и ја поттикнува реализацијата на стратешките цели. Таа воспоставува и правила за највисоко ниво на етичко однесување на персоналот и студентите на високообразовната установа (етички кодекс, етички одбор и сл.).
Со политиката на квалитет јасно се утврдуваат одделните процедури за обезбедување на квалитет: наставниот процес со посебен фокус на постигнувањата на
студентите, научно-истражувачката или истражувачката работа (зависно од типот на установата) и процесите
на управување и администрација.
Процедурите јасно го дефинираат начинот на извршување, контрола и анализа на клучните процеси на
високообразовната установа.
1.2.3. Политика и процедури за внатрешно обезбедување на квалитетот
Политиката на квалитет е регулирана со Правилникот за квалитетот кого го усвојува сенатот на високообразовната установа, или преку посебно поглавје во
Статутот на вискообразовната установа.
Актот што го дефинира внатрешниот систем на квалитет содржи јасни формулации на намерите и на
клучните ресурси за нивно спроведување, организација
на системот за обезбедување на квалитет, воспоставување на тела за обезбедување на квалитет, начин на работа, одговорности и односи меѓу сите страни внатре
во внатрешниот систем на квалитет на високообразовната установа.
Актот за квалитет е јавно достапен, објавен на веб
страницата.
1.2.4. Високообразовната установа има тело за обезбедување на квалитет со јасно утврдена улога, одговорности и активности .
Со воспоставувањето на формално тело и/или лица
за обезбедување на квалитет (комисија за квалитет, администратор на квалитетот, менаџер на квалитетот и
сл.), високообразовната установа на него ја пренесува
одговорноста за спроведување на политиката и процедурите за обезбедување на квалитет.
Начинот на организација на внатрешниот систем на
квалитет, структурата и бројот на лица ангажирани на
внатрешниот систем за обезбедување на квалитет соодветствуваат со големината на високообразовната установа, бројот на студиски програми кои ги нуди и вработениот персонал.
Високообразовната установа презема соодветни активности за да обезбеди ефективно дејствување на телото и/или лицата ангажирани на внатрешниот систем
на квалитет, за целосниот интегритет на нивната работа, како и за несметан пристап до сите релевантни информации и процеси (наставниот, истражувачкиот и
административно-управувачкиот процес).
Извештаите, анализите и препораките на телото
и/или лицата за обезбедување на квалитет редовно се
разгледуваат во телата и органите на високообразовната установа (наставно-научниот/наставничкиот/научниот совет, универзитетски совет- управниот одбор, сенатот и студентските организации).
1.2.5. Улогата на студентите на сите три циклуси во
управувањето на високообразовната установа и во системот на внатрешното обезбедување на квалитет е јасно и институционално дефинирана.
Високообразовната установа редовно организира
избори за да ја обезбеди демократската застапеност на
студентите во управните тела.
На студентите им се овозможува влијание на постапката за носење на одлуки и решавање на проблемите
кои нив ги засегаат.
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Високообразовната установа редовно и на организиран начин ги собира мислењата на студентите за квалитетот на наставниот процес (студентски анкети) при
што на студентите им е овозможено слободно и анонимно да го искажат своето мислење за наставниот
процес. На анкертирањето на студентите треба да му се
пристапи систематски.
Констатираните мислења на студентите влијаат на
процесите и на нивна основа се преземаат мерки (редовност на изведување на наставата, адекватност и обем на наставните содржини, проверка на наставата – ангажманот на наставниците на предмети, ревизија на
студиските и предметните програми и сл.).
Критериум 1.3. Човечки ресурси
1.3.1. Високообразовната установа обезбедува доволен број квалификуван академски кадар (наставници и
соработници) за да ги постигне образовните цели, да
воспостави и да контролира академски правила и да
обезбеди одржливост на своите студиски програми. На
секоја студиска програма на високообразовната установа е вработен наставен кадар во постојан работен однос со полно работно време за да се осигури квалитетот и континуитетот на учењето и да се поттикнат надворешните соработници да се вклучат во образовните
процеси.
Високообразовната установа вработува соработници за да обезбеди континуитет на академското напредување и развој на сопствен кадар.
Вкупниот број на ангажиран наставен кадар на една
студиска програма е во согласност со нормативите и
стандардите утврдени со законските акти за нормите за
оптовареност на наставникот и вкупното наставно оптоварување што го носи студиската програма.
На предметните програми изведувани од надворешни соработници, високообразовната установа вработува доволен број стручни соработници за да се обезбеди
соодветно вклучување на надворешните соработници
во наставните процеси, постојана достапност на академскиот кадар на студентите, како и развој на сопствен кадар во таа област.
Доверувањето на наставата на академскиот кадар се
врши исклучително според нивните компетенции, на
основа на изборот во наставно-научно звање и утврдената класификација на наставните подрачја, полиња и
области.
Академскиот кадар кој спроведува настава на одреден предмет има објавени публикации од таа област.
1.3.2. Високообразовната установа развива политика на усовршување на наставниот и соработничкиот кадар, овозможувајќи им стручно и научно усовршување.
Високообразовната установа издвојува средства за
научно, стручно и педагошко усовршување на академскиот кадар (учество во проекти, на научни конференции, стручни усовршувања и сл.).
Доделувањето на средствата се врши според однапред утврдени критериуми, имајќи предвид јасна и еднаква распределба.
Високообразовната установа организира научни
настани (собири, конгреси, семинари, работилници и
сл.), односно организира уметнички настани (изложби,
претстави, перформансии, концерти и сл.).
Високообразовната установа го поттикнува академскиот кадар да објавува научни трудови, при што се
преферираат признати и широко препознатливии публикации.
Високообразовната установа има план за развој на
кадарот, во согласност со својата стратегија.
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1.3.3. Високообразовната установа еднаш годишно
ги презентира објавените публикации на сопствениот
наставен кадар реализирани во последната академска
година (наслови на трудовите со посебен акцент на релевантноста на списанијата или собирот каде се објавени или презентирани, објавени книги и сл.), односно
реализираните творечки активности на уметничките
организациски единици. Високообразовната установа
има процедура за издавање на книги и учебници.
Високообразовната установа води евиденција на
стручните и научните трудови, научните проекти и објавените книги што ги објавува нејзиниот кадар.
Базата на податоци се води на ниво на високообразовна установа (во Министерството за образование и
наука или друга установа).
На крајот на секоја академска година се објавува
преглед на објавените стручни и научни трудови, проекти и книги за секој член на академскиот кадар.
Прегледот на публицистиката се објавува на веб
страната или на друго место.
Покрај прегледот, службата за научно-истражувачка работа или друга единица при високообразовната
установа изготвува анализа на публицистиката според
класификацијата и индексираноста на списанијата, статистика според организациските единици, поврзаност
на бројот на трудовите со бројот на авторите, со доделените средства и сл.
Анализата и прегледот на публицистиката ги разгледува сенатот на високообразовната установа.
Издавачките процедури и процедурите на одобрување учебници вклучуваат начин на изработка на рецензии и одобрување.
1.3.4. Процедурите за избор и напредување на наставниот кадар се утврдуваат однапред, јавно се достапни и усогласени со важечките законски прописи. Составот на комисиите за избор во звање е компетентен во
научното поле и област во кои пријавениот кандидат
бара избор во звање.
Високообразовната установа формално утврдува и
развива критериуми за избор во наставно-научни, наставни, научни и уметнички звања.
Процедурите за избор на академскиот кадар, засновани на јавна и отворена процедура, ја содржат динамиката на распишувањето на конкурсот, роковите, начинот на оценување на научните или уметничките и
наставните достигнувања, составот на комисијата за
избор и жалбената постапка.
Високообразовната установа при оценката на наставната работа ги зема предвид и студентските евалуации.
1.3.5. Високообразовната установа редовно ја анализира старосната структура на наставниот кадар, односот на сопствениот и гостувачкиот кадар, квалификациите на наставниот кадар на сите студиски програми, а посебно на тесно стручните предмети.
Високообразовната установа има база со податоци
за наставниот персонал која овозможува годишна анализа на кадрите и се засновува на податоците на академскиот кадар, процентот на постојано вработени и
надворешни соработници, односот меѓу бројот на наставници и бројот на студенти, старосната структура на
академскиот кадар, предвидените пензионирања и сл.
Од анализата произлегуваат јасни цели за развојот
на академскиот кадар и потребата за нови вработувања,
согласно со стратешките цели на високообразовната
установа.
Високообразовната установа има јасни и познати
процедури за доделување на наставното оптоварување,
со цел да обезбеди јасна и еднаква распределба на обврските кои вклучуваат настава, истражување, менторства и консултации.
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Наставно- научниот/ наставничкиот/ научниот совет на единицата на високообразовната установа на почетокот на секоја учебна година утврдува план за покриеноста на наставата со кој се одредува кои наставници и соработници ќе изведуваат настава и на кој наставен предмет.
1.3.6. Високообразовната установа вработува административен и помошен персонал за да обезбеди редовно спроведување на дејностите, како и да обезбеди
нивна обука, усовршување и оценување (евалуација).
Вкупниот број на ангажиран административен и помошен персонал е во согласност со нормативите и
стандардите утврдени во Уредбата за нормативи и
стандарди за основање на високообразовни установи и
за вршење на високообразовна дејност.
Високообразовната установа обезбедува обука на
административниот персонал во согласност со новите
трендови и реформи (информациската технологија,
странски јазици, Болоњскиот процес и сл.).
Високообразовната установа има развиени процедури за евалуација на работата и напредувањето на административниот персонал.
Критериум 1.4. Информациски системи
1.4.1. Високообразовната установа собира, анализира и користи информации релевантни за унапредување
на своите активности, како наставни и научно-истражувачки, така и техничко- административни.
Високообразовната установа има развиени системи
за собирање на податоци кои се поврзани со квалитет,
кои внатре во структурите обезбедуваат информации
за: редовноста на изведување на наставата, проодност
на студентите, можности за вработување на студентите, ресурсите за учење, ресурсите за истражување, публицистиката на сопствениот кадар, финансиски податоци и тн.
Податоците на високообразовната установа се собираат по единствени обрасци на високообразовните
установи. Обрасците се креирани така за да овозможуваат брза анализа на податоците.
„Document menagement system” е добар механизам
за управување со документацијата.
1.4.2. Високообразовната установа има информациски систем кој овозможува прецизна анализа на проодноста на студентите за секој предмет, година и студиска програма по испитни рокови, однос наставник и
студенти и сл. Информацискиот систем треба да ги
содржи најмалку следните податоци:
а). податоци за студиската програма, циклусите, годините, половата и старосната структура, периодот на
студирање, процентот на дипломирани, успехот и сл.;
б). податоци за наставниот кадар (објавена публицистика, ангажман по предмети, полова и старосна
структура, избор во наставно-научни звања и сл).
Високообразовната установа има единствен софтвер во сите организациски единици, со кој управуваат
студентските служби, а кон кој има пристап наставниот кадар и во кој истиот ги запишува оценките.
Софтверот овозможува различни видови на пребарување и брзо излистување на статистиката.
Базата на податоци за наставниот персонал е електронска, овозможува внес на податоци за наставниците, за нивното напредување, за публицистиката, како и
за покриеноста на наставата за секоја година на студии.
Критериум 1.5. Финансиски менаџмент
1.5.1. Високообразовната установа има јасно дефинирани правила за распределба на финансиските ресурси.
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На јавните високообразовни установи распределбата на средствата од буџетот на државата се остварува
според јасно дефинирани критериуми кои соодветствуваат со критериумите на ресорното министерство за
доделување на овие средства.
Распределбата на средствата од сопствени приходи
(школарина на студентите и други приходи) е во согласност со законската регулатива, и е економски оправдана.
Распределбата на финансиските ресурси е заснована на целите на стратешкиот план на високообразовната установа и на националните приоритети.
1.5.2. Високообразовната установа го планира вложувањето на финансиски средства така што дел од годишните приходи влегуваат во подобрување на инфраструктурните ресурси.
Високообразовната установа има јасен план за инвестирање и секоја година издвојува финансиски средства, на пример за изградба на објекти или за набавка
на опрема или книги.
Високообразовната установа е сигурна дека нејзините развојни планови се ускладени со ресурсите.
Член 6
КРИТЕРИУМИ ВО ОБЛАСТА НА НАСТАВА
И УЧЕЊЕ
Критериум 2.1. Процедури за обезбедување на
квалитет на студиските програми
2.1.1. Процедурите за предлагање, прифаќање, следење и спроведување на студиските програми се воспоставени и се применуваат за секоја студиска програма. Тие посебно регулираат:
а). наслов и цели на студиската програма,
б). резултати од учењето искажани за целата студиска програма и за секоја предметна програма,
в). услови за запишување на студиската програма,
г). вид на студии и начин на изведување,
д). кредитната вредност на секоја предметна програма искажана во ЕКТС,
ѓ). начин на оценување на предметот,
е). релевантност на квалификациите на персоналот
и ресурсите.
На високообразовната установа постојат јасни процедури за изготвување, предлагање и усвојување на
студиските програми кои подразбираат вклученост на
предметните наставници, пазарот на трудот, професионалните асоцијации и студентите. Особено е значајно
учеството на работодавачите во давање на предлози за
специфичните барања на одделните квалификации со
цел дипломираните студенти да ги стекнат оние знаења
и вештини кои ги бара пазарот на трудот.
Процедурите се утврдени со формален акт.
Студиските програми се дизајнираат согласно со
Правилникот за задолжителните компоненти кои треба
да ги поседуваат студиските програми од прв, втор и
трет циклус на студии.
Сите студиски програми се во согласност со мисијата на високообразовната установа и ја потпомагаат.
Резултатите од учењето на студентите (општи и
специфични дескриптори) се наведени соодветно на
нивото на студиската програма и јасно ги опишуваат
знаењата и вештините кои ќе ги стекнат студентите со
завршување на студиите.
Начинот на распределба на ЕКТС кредитите обезбедува реална процена на обемот на студентското оптоварување.
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Програмите се дизајнирани согласно со внимателно
идентификувани актуелни цели.
Наставните методи се насочени кон студентот, односно се прикладни за пренесување на знаења и ги поттикнуваат студентите на самостојно учење и сопствена
креативност и одговорност (студии на случај, проект,
работилница, интерактивно учење, и сл.).
Таму каде тоа е во согласност со резултатите од
учењето, студентите имаат можност да го применуваат
и развиваат наученото од аспект на практична примена, како што се стручна пракса, интершип, деловно
партнерство, волонтерска работа и сл.
2.1.2. Високообразовната установа ги анализира и
континуирано се стреми кон унапредување на студиските програми
Анализата обично треба да вклучи:
а). податоци за процентот на завршени студенти,
вработени дипломци, процентот на просечно траење на
студиите;
б). повратни информации од пазарот на трудот собрани од стручни здруженија, здруженија на работодавачи, стопански комори и други корисници;
в). повратна информација од студентите собрана
преку систем на редовно анкетирање.
Следењето на реализацијата на студиските програми се врши редовно секоја академска година, при утврдувањето на квотите за запишување.
Квотите за запишување се оправдани со општествените потреби, а се во согласност со ресурсите на високообразовната установа за спроведување на квалитетна
настава.
Писмените анализи ги прави организаторот на студиската програма (институт, катедра, одделение и сл.)
во консултација со телото за обезбедување на квалитет
и ги поднесува до наставно-научниот/ наставничкиот/
научниот совет, ректорската управа и сенатот на расправа.
Високообразовната установа утврдува измени во
студиската програма на основа на прописно документирана анализа.
Критериум 2.2. Квалитет на академскиот кадар
2.2.1. Високообразовната установа за изведување на
наставата ангажира кадар за изведување на наставата
на соодветна студиска програма
За изведување на настава на одреден предмет високообразовната установа може да ангажира само наставник кој има формално образование од соодветната
област каде припаѓа предметот и кој ја потврдува својата стручност со реализирани проекти и објавени трудови од таа област.
Високообразовната установа нема да му довери изведување на настава на наставник кој трипати едно по
друго добил негативна оценка од страна на студентите.
2.2.2. Високообразовната установа развива свои
критериуми за оценка на квалитетот на наставниот кадар за изведување на наставата.
Високообразовната установа води евиденција со
податоци од анкетираните студенти за наставникот кој
изведува одредена предметна програма (редовност на
изведување на наставата, подготвеност на наставникот
за држење на настава, поттикнување на студентите за
совладување на предметната програма, придржување
кон објавените термини за консултации, нивна соодветна супервизија и сл.) и на основа на овие податоци
утврдува ставови за квалитетно изведување на наставата и дава препораки за континуирано подобрување на
квалитетот.
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Критериум 2.3. Процедури за оценување на студентите
2.3.1. Високообразовната установа има и спроведува процедури кои обезбедуваат фер, транспарентно и
конзистентно оценување на студентите утврдени со акт
кој го усвојува сенатот.
Процедурите обично треба да регулираат:
а). континуирано следење и оценување на напредокот на студентите во текот на семестарот за секој наставен предмет;
б). методи на оценување развиени и приспособени
за секој наставен предмет. Минималниот обем на знаење, вештини и компетенции кои ги стекнува студентот
јасно се дефинирани со скала на оценување;
в). распоредот на испити со терминот, локацијата и
името на испитувачот е утврден на почетокот на семестарот и јавно се објавува;
г). можност за увид во трудовите, решението на задачите кои биле на испитот после завршеното оценување на трудовите, жалбена процедура и можност за полагање на испитот пред независна комисија.
Со формален акт се утврдува начинот на проверка
на знаењето, компетенцијата и вештината на студентите, транспарентноста на методот и критериумот за оценување и студентските права.
Наставниците развиваат методи за оценување за
наставниот предмет што го предаваат (писмено, усно,
практично, колоквиум, семинарска работа, тест, проект
и сл.), го утврдуваат прагот на проодност и рангот на
секоја оценка, и за сето тоа ги известуваат студентите
на почетокот на семестарот, правејќи ги овие информации пераментно достапни.
Наставниците на студиската програма обезбедуваат
проверката на знаењата на студентите да е во согласност со утврдените резултати од учењето, да се проверува целиот спектар на знаење и да се проверува во
согласност со нивото на квалификацијата.
Наставниците водат евиденција за активностите на
студентите во текот на семестарот (присутност на наставата, активно учество во различни наставни активности, семинарски работи, успех на колоквиумите и
сл.). Активноста на студентите во текот на семестарот
има влијание на конечната оценка.
2.3.2. Високообразовната установа континуирано
собира податоци и го анализира успехот на студентите
(анализа на проодноста) на ниво на студиска програма
и на ниво на високообразовна установа и презема активности за унапредување на успехот на студентите.
После секој испитен рок (а најмалку на крајот на
секој семестар) наставно-научните/ наставничките/научните совети ја анализираат проодноста на студентите.
Ректорската управа и сенатот на крајот на секоја
учебна година ја разгледува анализата на проодноста
на студентите на ниво на високообразовната установа.
Анализите третираат аналитички податоци (број на
студенти кои излегле на испит, број на студенти кои го
положиле испитот, просечна оценка, број на студенти
кои стекнуваат услов за запишување во повисока година на студиите и сл.), како и мислење на студентите за
наставниот процес искажан преку студентски анкети.
На основа на анализата се утврдуваат мерки и
препораки со цел подобрување на постапката за испитување и за наставниот процес. Посебно внимание се
посветува на предметите на кои е забележана исклучително ниска или исклучително висока проодност или
просечна оценка.

Стр. 72 - Бр. 67

Препораките може да се однесуваат на тежината на
испитот, рангот на проодноста или рангот за постигнување на оценка, поврзаноста на испитот со содржината
на наставата, обемноста на предметот, но исто така и
на давањето поддршка на студентите, давање насоки на
студентите и запознаеноста на студентите со барањата
на програмата.
Доколку се утврдат сериозни отстапувања (нередовност во изведување на наставата, нередовност на
одржување на испитите, исклучително ниска или исклучително висока проодност или просечна оценка,
потполно неразбирање на студентите за содржината на
предметот и сл.), високообразовната установа ќе усвои
мерки како промена на наставникот на предметот или
промена на предметната програма. Мерките кои високообразовната установа ги презема кон наставниците
можат да бидат строги доколку тие ги занемаруваат
своите должности (нередовно изведување на наставата,
нередовно одржување на испити и сл.), но доколку се
утврди дека причина за ниската проодност на студентите е недостатокот на педагошки или дидактички капацитети на наставникот, установата би требало на таквиот наставник да му овозможи стручно усовршување
пред преземањето на строги мерки.
Критериум 2.4. Процедури за соодветно информирање на студентите
2.4.1. Високообразовната установа секоја година
пред уписите на студентите обезбедува печатење на
водич за идните студенти.
Водичот за идните студенти треба да содржи информации кои ќе им помогнат на идните студенти при
изборот на студиите. Тие треба да бидат точни, непристрасни, објективни и лесно достапни и не би требало да
се користат единствено како можност за маркетинг.
Водичот може да содржи:
а). назив на студиската програма и опис на квалификацијата за секоја студиска програма за која се врши
запишување;
б). пристапна политика (јасни, транспарентни и
конзистентни услови за запишување, потребно претходно образование, податоци за местото, времето и
содржината на квалификацискиот или приемниот испит, потребно ниво на знаење на странски јазици, начин на вреднување на претходните резултати– бодирање, формирање на ранг листа на кандидатите за запишување и сл.);
в). конечниот број на студенти кој се примаат на
секоја студиска програма;
г). во случај да се одржуваат приемни и квалификациони испити, детална содржина со решени примери
на задачи од претходните години и литература од која
кандидатот може да го подготви приемниот испит;
д). информации за финансиските обврски на студентите искажани јасно и транспарентно.
Во водичите се даваат веб страниците на кои потенцијалните студенти можат да добијат повеќе информации за студиските и предметните програми, расположивите ресурси за изведување на наставата и останатите податоци кои би биле значајни при донесување на
одлуката за студирање.
Препорачливо е високообразовната установа да печати плакати, брошури и друг материјал кои младите
ќе ги заинтересира за студирање.
Критериум 2.5. Квалитет на материјално- техничките ресурси
2.5.1. Високообразовната установа обезбедува ресурси (училници, лаборатории и опрема, библиотечни
ресурси, компјутери, поединечни и групни простори за
учење и сл.) за целиот персонал и запишаните студен-
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ти, како би се обезбедило унапредување на амбиентот
и би се поддржало нивното ефикасно користење. Соодветноста на ресурсите за изведување на студиските
програми, функционалноста, староста, ергономичноста
и достапноста се оценуваат континуирано со самоевалуацијата.
Обемот на ресурсите во однос на бројот на студенти на високообразовната установа е во согласност со
нормативите и стандардите пропишани со законот.
Високообразовната установа на една до три години
ја евалуира ефикасноста на користењето на материјално- техничките ресурси, на начин што ги споредува
расположливиот обем на ресурси со бројот на студенти, ги собира и анализира мислењата на студентите и
персоналот за обемот и соодветноста на ресурсите, како и за нивниот придонес во процесот на учењето на
студентите.
Високообразовната установа за секоја студиска
програма утврдува постигнат и проектиран стандард за
објектите и опремата, со цел новите акциони планови
да одговараат на потребите.
2.5.2. Високообразовната установа поседува информатичка опрема која обезбедува квалитетно изведување на наставата. Високообразовната установа има
пристап до интернет достапен за студентите.
Високообразовната установа има адекватен хардвер
и лиценциран софтвер потребен за соодветно постигнување на целите на учењето на студиските програми
(професионални софтвери, како инженерски, статистички, симулациски софтвери и сл.).
Високообразовната установа овозможува во својот
простор пристап на интернет, преку обезбедување на
компјутери во библиотеката, или преку безжичен пристап на кој студентите можат да се прикачат со сопствени компјутери.
2.5.3. Високообразовната установа има библиотека
снабдена со потребен број на библиотечни единици во
печатена или електронска форма и соодветен простор
за нормално користење на библиотекарските услуги.
Високообразовната установа на студентите им
обезбедува потребна литература и простор за учење.
Во библиотеките на високообразовната установа се
наоѓаат доволен број на примероци на задолжителната
литература за секој предмет од секоја студиска програма.
Учебниците чии автори се наставници на високообразовната установа задолжително се застапени во библиотеката во голем број примероци.
Критериум 2.6. Меѓународна соработка
2.6.1. Високообразовната установа има развиени
облици на меѓународна соработка преку европски (меѓународни) проекти, билатерални договори, заеднички
програми.
Меѓународните активности се во согласност со мисијата, визијата и приоритетите на високообразовната
установа.
Високообразовната установа е членка на европски и
меѓународни здруженија кои ги поврзуваат европските
високообразовни установи (“EUA”, “EURASHE” и др.).
Високообразовната установа има склучено договори за соработка со други високообразовни установи,
договорите се активни и на нивна основа се остваруваат заеднички активности.
Високообразовната установа учествува во Tempus,
FP, EUREKA, IAEA, NATO, COST, UNESCO и други
меѓународни проекти.
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Освен службата за меѓународна соработка, високообразовната установа има служба за координирање на
европските и меѓународните проекти, како и нивна
промоција меѓу академскиот кадар и студентите.
2.6.2. Високообразовната установа ја поттикнува и
обезбедува меѓународната мобилност на наставниците
и на студентите, следејќи ја примената на стекнати искуства во своите активности.
Во согласност со меѓународниот контекст на студиските програми, студентите имаат можност дел од
својата програма да ја реализираат и во странство.
Високообразовната установа има развиена соработка за размена на студенти (на пр. преку програмата
“ERAZMUS”).
Високообразовната установа ангажира професори
од странство во својство на визитинг професори.
Високообразовната установа овозможува престои
на сопствениот кадар на други универзитети во земјата
и во странство во својство на визитинг професори.
Високообразовната установа на студентите кои успешно ги завршиле студиите заедно со дипломата за
завршени студи им издава и додаток на дипломата, со
цел да им го олесни запишувањето на повисок циклус
на студии на домашни и странски високообразовни установи, како и за вработување на работни места кои соодвествуваат со нивната потесна квалификација.
2.6.3. Високообразовната установа има процедури и
обезбедува ресурси за поддршка на меѓународните активности.
Високообразовната установа има организирана
служба за меѓународна соработка со чија помош остварува односи со други високообразовни установи во
странство, организира студентски размени, заеднички
проекти и сл.
Високообразовната установа може со свои процедури да определи придобивки со цел промовирање на меѓународната релевантност (награда за реализирана работа во странство, стимулација за гостување на наставниците на странски универзитети, стимулација за меѓународна активност на студентите и сл.).
Високообразовната установа организира меѓународни летни школи или им овозможува на своите студенти учество во такви школи во странство.
Високообразовната установа ја следи примената на
стекнатите искуства во своите меѓународни активности, и ја обезбедува нивната дисеминација.
Член 7
КРИТЕРИУМИ ВО ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ,
РАЗВОЈ И /ИЛИ КРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ
Критериум 3.1. Стратешко планирање на научно-истражувачката/ уметничката дејност
3.1.1. Високообразовната установа има дефинирано
цели за научно-истражувачка /уметничка дејност на
академскиот кадар како и мерки за нивна имплементација.
Стратегиските планови на високообразовната установа во однос на научно-истражувачката/ уметничката
дејност се усогласени со стратешките приоритети на
државата и со личните приоритети на академскиот кадар.
Високообразовната установа има јасно дефинирани
пишани критериуми за оценка на проектите предложени од академскиот кадар, како и за избор на проекти
чија реализација ќе ја поддржува.

Со формално воспоставени механизми на стимулација високообразовната установа го поттикнува академскиот кадар своите трудови да ги објавува во списанија со имапкт фактор.
Високообразовната установа им дава особена предност на проектите кои се во функција на унапредување
на наставната дејност.
3.1.2. Високообразовната установа врши континуиран мониторинг на научно-истражувачката/
уметничката дејност.
Високообразовната установа има тело кое континуирано ја следи истражувачката/ уметничката дејност на
академскиот кадар. Академскиот кадар редовно доставува податоци за објавените трудови/ изведените уметнички активности кои се акцептираат од страна на комисијата и ги претставуваат достигнувањата на установата во соодветната област.
Високообразовната установа има тело кое го следи
изведувањето на научно-истражувачките, развојните и
апликативните проекти, односно уметничките проекти
и кое еднаш годишно поднесува извештај до наставнонаучниот совет, ректорската управа и сенатот за постигнатите резултати.
Универзитетскиот совет, односно органот на основачот на приватната високообразовна установа го следи реализирањето на планираните активности во доменот на научно-истражувачките/уметничките дејности
на високообразовната установа, изведува заклучоци за
степенот на исполнетоста и на ректорската управа и сенатот им дава предлози за унапредување на изведувањето.
Критериум 3.2. Систем на поддршка на научноистражувачката/уметничката дејност
3.2.1. Високообразовната установа има изградено
ефикасен систем за поддршка на научно-истражувачката/уметничката дејност.
Високообразовната установа ја поттикнува научноистражувачката/ уменичката дејност на академскиот
кадар преку мерки на стимулација (при напредување
во кариерата, предности во доделување финансиска помош за присуство на собири во странство, давање поддршка при конкурирање за национални и меѓународни
награди, доделување на признанија и почести и др.).
Високообразовната установа има посебна служба/лица задолжена/ни за воспоставување контакти за
олеснување на вклучувањето на академскиот кадар во
меѓународни проекти.
Високообразовната установа ги поддржува иницијативите на академскиот кадар за покренување на национални и меѓународни списанија во кои ќе ги објавуваат резултатите од истражувањата.
Високообразовната установа води евиденција за начинот на стекнувањето на инфраструктурата за потребите на наставата и истражувањето (стекната од буџетот на државата, од сопствени приходи, од соработка
со стопанството, донации и сл.).
Критериум 3.3. Науката како поддршка на стопанството
3.3.1. Високообразовната установа има воспоставено механизми за поврзување со стопанството.
Високообразовната установа има тело кое го следи
развојот на стопанските субјекти и потребите на општеството со цел навремено да обезбедува ресурси
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(техничка опрема, соодветни овластувања на академскиот кадар, просторни и амбиентални услови и сл.) за
реализација на проекти за унапредување на стопанската дејност.
Високообразовната установа има тело кое континуирано ги следи законските промени на национално и
меѓународно ниво и активно учествува во нивната изработка.
Високообразовната установа има тело кое воспоставува и одржува контакти со стопански и други релевантни институции за реализација на проекти преку кои
нејзиниот академски кадар ќе придонесе за развојот на
стопанството и за одделните општествени сфери.
Високообразовната установа има тело кое ги поттикнува вработените за подготовка на патентни пријави или за пријавување иновации, и ги евидентира прифатените патентни решенија во земјата и странство.
Високообразовната установа континуирано го следи трансверот на научните достигнувања во стопанството и финансиските ефекти од овој трансфер кои ги
користи меѓу другото и за унапредување на ресурсите
за научно-истражувачка и апликативна дејност.
Критериум 3.4. Систем на финансирање на научно-истражувачката/уметничката дејност
3.4.1. Високообразовната установа има финансиски
ресурси потребни за реализација и унапредување на
научно-истражувачката/ уметничката дејност.
Високообразовната установа има јасно дефинирани
критериуми за употреба на дел од своите финансиски
ресурси за одржување и унапредување на инфраструктурата за реализација на настава и изведување на истражувања (редовно збогатување на библиотечниот
фонд, одржување на опремата во функција за наставата
и истражувањата, набавка на опрема, обезбедување на
соодветни просторни услови и сл.).
Високообразовната установа има јасно дефинирани
критериуми засновани на принципот на еднаквост за
финансиска поддршка на академскиот и административниот кадар за нивен сопствен развој.
Високообразовната установа развива критериуми за
посебно наградување на академскиот кадар кој покажал исклучителни резултати во истражувачката дејност (на пр. се прави ранг листа на академскиот кадар согласно со постигнатите резултати и се определува бројот на лицата кои ќе бидат наградени).
3.4.2. Високообразовната установа учествува во
различните мрежи за научни истаржувања и развој.
Високообразовната установа ги поддржува активностите за користење на меѓународните фондови за
поврзување и размена на академскиот кадар на колективно и индивидуално ниво во различните мрежи.
3.4.3. Високообразовната установа има воспоставено механизми за оцена на ефективноста од користењето на научно-истражувачката/ уметничката инфраструктура во наставата и во истражувањата.
Високообразовната установа ја следи применливоста на научно-истражувачката/ уметничката инфраструктура во акредитираните активни студиски програми преку бројот на запишани студенти.
Високообразовната установа во самоевалуациониот
извештај наведува податоци за бројот на студенти кои
ја користеле научно-истражувачката/уметничката инфраструктура при изработка на дипломските, магистерските и докторските трудови.
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Критериум 3.5. Супервизија на студентското истражување и докторските студии
3.5.1. Високообразовната установа ги вклучува студентите од сите три циклуси на студии во истражувањата, креативните или проектните активности и систематски го истражува студентското задоволство од нивната супервизија.
Високообразовната установа реализира проекти кои
ги обединуваат наставата и истражувањето и ги вклучува студентите во нивното изведување.
Високообразовната установа има формулирано јасни правила за студентската супервизија (систем на
менторство на студии и на завршни трудови – дипломски, магистерски и докторски работи) и обезбедува секој студент да биде воден во текот на студиите и особено во текот на подготвувањето на завршниот труд.
Во редовните студентски анкети задолжително се
поставува прашањето за задоволството на студентите
од нивната супервизија.
3.5.2. Професионализмот, ефективноста и трудољубивиоста на супервизорите го обезбедува квалитетот
на истражувачките трудови и позитивните оценки на
студентите.
Високообразовната установа има воспоставено механизми на крајот на секоја учебна година да го анализира квалитетот на студентските трудови (дипломски,
магистерски и докторски трудови), да прави ранг листа
на најдобрите трудови и да ги наградува студентите на
овие трудови и нивните ментори.
3.5.3. Високообразовната установа креира услови за
прием на странски студенти на своите докторски студиски програми, како и за престој на своите студенти
на странски високообразовни установи.
Високообразовната установа реализира студиски
програми од трет циклус на студии на англиски јазик и
на тој начин овозможува вклучување на странски студенти на овие програми.
Високообразовната установа заедно со високообразовна/и установа/и од странство организира заеднички
студии од трет циклус во чие изведување учествуваат
наставници од сите членки вклучени во организацијата
на студиите.
Усогласеноста на студиските програми од трет циклус на студии на високообразовната установа со соодветни програми кои се реализираат во рамките на европскиот образовен простор овозможува студентите на
високообразовната установа дел од студиите да можат
да ги поминат на странска високообразовна установа.
3.5.4. Високообразовната установа ангажира признати странски научници во изведувањето на наставата
на докторските студии и во супервизијата на докторските трудови.
Високообразовната установа при распределбата на
своите финансиски ресурси издвојува средства за ангажирање на признати научници од странство во изведувањето на наставата на докторските студии како наставници или како супервизори на докторските трудови
(ментори или членови на комисија за оцена и одбрана
на трудовите).
Високообразовната установа во договорите за соработка со странски високообразовни установи уредува
размена на кадри и во овој контекст учество на признати странски научници во изведувањето на наставата на
докторските студии.
Високообразовната установа уредува академскиот
кадар од странските високообразовни установи да
учествува во реализација на заеднички научни проекти
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и да се ангажира и во изведувањето на наставата на
докторските студии, а особено во супервизијата на докторските трудови.
Критериум 3.6. Оценување на квалитетот на
академскиот кадар на високообразовните и научноистражувачките установи во Република Македонија согласно со научно- истражувачките подрачја од
меѓународната фраскатиева класификација.
3.6.1. Високообразовната установа води евиденција
за квалитетот на академскиот кадар одделно за научноистражувачките подрачја: 1). природно-математички
науки; 2). техничко-технолошки науки; 3). медицински
науки и здравство; 4). биотехнолошки науки; 5). општествени науки; и 6.) хуманистички науки.
Евиденцијата за квалитетот вклучува податоци кои
се заеднички за сите научно-истражувачки подрачја и
за оние карактерисики кои се специфични за квалитетот на одделните научно-истражувачки подрачја.
3.6.2. Високообразовната установа води евиденција
за резултатите од реализацијата на сите научно-истражувачки, развојни и апликативни активности и тоа:
Научно-истражувачки трудови:
- Научно-истражувачки трудови објавени во научни
списанија со индексирани трудови: Ebsco, Emerald,
Scopus i Thomson Reuters;
- Научно-истражувачки трудови со импакт фактор;
- Научно-истражувачки трудови објавени во меѓународни научни списанија;
- Научно-истражувачки трудови објавени во меѓународни научни публикации и
- Главен уредник на научно списание.
Научни монографии, книги, учебници, прирачници:
- авторство на научна монографија, книга или на
академски прирачник – учебник објавен на англиски јазик, а во случај на филолошките науки на јазикот на
соодветната дисциплина;
- авторство на научна монографија, книга или на
академски прирачник-учебник објавен на јазик различен од англискиот, а во случај на филолошките науки
на јазикот на соодветната дисциплина;
- авторство на поглавје во научна монографија, книга или во академски прирачник-учебник објавен на англиски јазик, а во случај на филолошките науки на јазикот на соодветната дисциплина;
- авторство на поглавје во научна монографија, книга или во академски прирачник-учебник објавен на јазик различен од англискиот, а во случај на филолошките науки на јазикот на соодветната дисциплина и
- главен уредник на повеќе авторска монографија,
книга или на академски прирачник-учебник објавен на
англиски јазик или на друг јазик различен од англискиот.
Истражувачки проекти:
- Меѓународни проекти;
- Билатерални проекти и
- Национални проекти.
Додипломски, магистерски и докторски студии:
- Број на студиски програми на прв, втор и трет
циклус на студии;
- Број на менторства на прв, втор и трет циклу на
студии и;
- Број на дипломирани студенти по студиски програми на прв, втор и трет циклус на студии.
Високообразовната установа евиденцијата ја води
со тековно ажурирање на податоците поради исполнување на законските нормативи за учество на наставни-
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ците во наставата и заради следење на квалитетот на
наставникот и по потреба преземање на соодветни превентивни активности за подобрување на состојбите.
3.6.3 Високообразовната установа води евиденција
за резултатите од реализацијата на сите научно-истражувачки и творечки активности во подрачјето на хуманистичките науки.
Творечки достигнувања во областа на активностите
со индивидуален карактер кои внесуваат значаен придонес во развојот на уметноста, вклучувајки и уметнички дисциплини.
Критериум 3.7. Евиденција за резултатите од реализацијата на практична примена од научно-истражувачката, развојната и апликативната дејност.
3.7.1. Високообразовната установа води евиденција
за резултатите од реализацијата на практична примена
од научно-истражувачката, развојната и апликативната
дејност со цел да се стекне увид за нејзина соодветност
за примена во стопанството, како и во пошироката општествена заедница.
Нови технологии, материјали, системи, методи и
услуги и нови софтверски програми:
- Договори склучени со други нарачатели за реализација на активности од областа на научно- истражувачката и развојно- истражувачката работа, завршени
согласно очекуваните резултати и постигнатите цели,
потврдени со реализирани фактури;
Патенти, трговски марки, индустриски дизајн, географски називи и права за заштита на индустриската и
интелектуалната сопственост:
- Прифатен/а патент, трговска марка, индустриски
дизајн или географски назив од страна на Државниот
завод за индустриска сопственост на Република Македонија за пронајдок кој е аплициран;
- Прифатен/а патент, трговска марка, индустриски
дизајн или географски назив од страна на Државниот
завод за индустриска сопственост на Република Македонија;
- Склучени договори за заедничка сопственост на
патент, трговска марка, индустриски дизајн или географски назив, со стопански субјект;
- Пријава на пронајдок во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија;
- Прифатен/а патент, трговска марка, индустриски
дизајн или географски назив во странство за пронајдок
кој е воедно аплициран во странство;
- Прифатен/а патент, трговска марка, индустриски
дизајн или географски назив во странство;
- Пријава на пронајдок во странство, и
- Останати прифатени права од областа на заштитата на индустриската и интелектуалната соспственост
кои произлегуваат од интелектуалните активности во
индустријата, науката, книжевноста и уметноста.
Апликации на финални производи и на нови технологии:
- Продажба на лиценци, know-how.
Член 8
КРИТЕРИУМИ ВО ОБЛАСТА НА
ОПШТЕСТВЕНАТА ОПРАВДАНОСТ
Критериум 4.1. Информација за јавноста
4.1.1. Високообразовната установа редовно објавува непристрасни, објективни и јавно проверливи информации за своите студиски програми и звањата што
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ги нуди, на веб страницата на македонски и англиски
јазик, односно на македонски, јазикот на заедницата
таму каде истиот е јазик на наставата на висикообразовната установа и на англиски јазик
Високообразовната установа има развиена веб страница на која се објавуваат сите податоци од интерес за
идните студенти, студентите кои студираат, за академскиот и неакадемскиот персонал, како и за пошироката
општествена заедница.
Веб страницата е на македонски и англиски јазик,
односно на македонски, јазикот на заедницата таму каде истиот е јазик на наставата на високообразовната
установа и на англиски јазик.
Веб страницата на високообразовната установа се
ажурира тековно и високообразовната установа има
вработен или ангажиран веб тим.
Високообразовната установа има развиен систем за
следење и анализа на бројот на посетителите на веб
страницата.
Високообразовната установа изработува информациски пакет кој е корисна алатка за идните студенти,
како и за ЕКТС размена и кој ги содржи сите релевантни податоци за студиските програми, вклучувајќи ги
наставните програми со број на ЕКТС кредити за секој
предмет или модул.
4.1.2. Високообразовната установа утврдува политика на комуникација со јавноста и развива комуникациска стратегија во која се дефинирани целните групи
(студенти, завршени студенти, окружување, државни
органи, невладин сектор, стопански сектор, социјален
сектор), форми на комуницирање со секоја целна група, како и начин на институционални односи со јавноста.
Високообразовната установа има институционално
организиран однос со јавноста преку служба или вработен.
Високообразовната установа редовно организира
конференции за штампа на кои ги презентира информациите значајни за јавноста.
Високообразовната установа собира и анализира
информации кои за неа ги објавуваат медиумите.
Високообразовната установа на организиран начин
комуницира со средината, а посебно со своите актери:
претставници на пазарот на трудот, социјалните партнери и заедницата.
Високообразовната установа на организиран начин
ги собира податоците за развојот на кариерата на своите бивши студенти, и ги прави достапни за јавноста
преку веб страницата.
Високообразовната установа активно потпомага организирање на алумни-асоцијации на бивши студенти
(на начин да организира настани за нив).
Критериум 4.2. Стратегиски цели за доживотно
учење
4.2.1. Високообразовната установа има стратегиски
цели и јасен акционен план во полето на доживотното
учење.
Стратегиските цели за доживотно учење на високообразовната установа се во согласност со стратегиите
за развој на Република Македонија.
Високообразовната установа остварува редовни
врски со субјектите на стопанството со цел усогласување на својот акционен план за доживотно учење со
реалните потреби на пазарот на трудот.
Во рамките на доживотното учење високообразовната установа организира образовни активности за потребите на вработените во стопанството и поширокото
граѓанство.
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Акциониот план за доживотно учење редовно се
евалуира и се унапредува согласно потребите.
4.2.2. Високообразовната установа развива програми за учење на далечина
Високообразовната установа со цел да одговори на
потребите за високо образование и доусовршување на
различните категории на население развива програми
за учење на далечина.
Критериум 4.3. Популаризација на научно- истражувачките/креативните активности и вклучување на високообразовната установа во општествениот развoј
4.3.1. Високообразовната установа утврдува систем
за популаризација на научно-истражувачките, уметничките и стручните активности на својот академски
кадар и студенти и ги поттикнува на активно учество
во општествениот живот.
Наставниот и соработничкиот кадар на високообразовната установа на популарен начин (преку промоции,
медиумски претстваувања и сл.) ги презентира на јавноста своите научни достигнувања;
Наставниот и соработничкиот кадар на високообразовната установа активно учествува во активностите на
професионалните асоцијации и како експерти во општествените супервизорски органи;
Високообразовната установа придонесува во зголемување на општествената добросостојба преку споделување на своите ресурси (библиотека, музеи, спортски погодности) со субјекти од пошироката општествена заедница;
Високообразовната установа придонесува за унапредување на културата преку организирање на јавни
манифестации (коцерти, изложби, конференции, саеми
и друго).
Член 9
Од страна на високообразовната установа податоците наведени во членовите од 4 до 8 од ова упатство
се доставуваат до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование во рок определен од Одборот.
Доколку е потребно, од страна на високообразовната установа се доставува до Одборот за акредитација и
евалуација на високото образование извештај за самоевалуација и елаборати поднесени до Одборот за акредитација и евалуација за добивање акредитација, како и
дополнителни податоци потребни во постапката за
спроведување на надворешната евалуација.
Од страна на Одборот за акредитација и евалуација
на високото образование се проверува веродостојноста
на доставените податоци и во случај на потреба за таа
намена упатува барање за проверка на доставените податоци до Министерството за образование и наука, односно Државниот просветен инспекторат.
Член 10
За целите на оценувањето на квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар во Република Македонија преку надворешна евалуација, комисијата за надворешна евалуација формирана од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование се остваруваат посети на соодветната
високообразовна односно научно-истражувачка установа.
Посетите од ставот 1 на овој член траат од најмалку
два дена до најмногу пет дена. Во зависност од околностите, времетраењето на посетите може да биде продолжено.
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Посетите од ставот 1 на овој член започнуваат со
еднодневна посета на установата. Следните посети се
остваруваат по изминат период од најмалку две до четири недели од првата посета.
Во текот на првата посета комисијата за надворешна евалуација се сретнува и разговара со:
- органот на управување на установата;
- одговорни(от)те за образование;
- одговорни(от)те за истражување;
- одговорни(от)те за Системот за управување со
квалитет;
- претставник(ци) од наставниот кадар од организационите единици на установата;
- претставник(ци) на организацијата на студентите
на установата;
- претставник(ци) на потенцијалните работодавачи
и
- други релевантни претставници на установата.
Во текот на првата посета, комисијата за надворешна евалуација стекнува прелиминарни сознанија за установата и увид во прашањата кон кои ќе биде насочено оценувањето на квалитетот на установата, ги идентификува темите кои поподробно ќе бидат испитани,
специфичните подрачја кон кои ќе биде насочено вниманието како и задоволството на студентите, наставниот кадар, работодавачите и другите релевантни прашања.
На крајот на првата посета комисијата за надворешна евалуација на претставниците на установата им ги
презентира впечатоците и укажува за намерите и насоките за процесот на оценувањето на квалитетот на установата.
Следните посети комисијата за надворешна евалуација ги договара со установата.
Во текот на втората и следните посети од страна на
комисијата за надворешна евалуација се врши суштинска проверка на установата во однос на сите релевантни прашања на квалитетот.
Член 11
Од страна на комисијата за надворешна евалуација
податоците, информациите и доказите за работата на
високообразовната установа или студиската програма
и за академскиот кадар што ќе ги собере во текот на
постапката на надворешната евалуација се запишуваат
на Образец за работата на високообразовна установа и
на академскиот кадар, даден во Прилог бр.1, кој е составен дел на ова упатство.
Врз основа на анализата на податоците, информациите и доказите запишани во образецот од став 1 на
овој член, од страна на комисијата за надворешна евалуација на Образец се изготвува извештај за надворешната евалуација со препораки, даден во Прилог
бр.2, кој е составен дел на ова Упатство.
Извештајот од став 2 на овој член содржи:
- вовед, со основни податоци за високообразовната
установа и за текот на изведувањето на надворешната
евалуација;
- податоци за спроведената надворешна евалуација:
констатирани состојби, оценка за констатираните состојби и препораки за надминување на констатираните
недостатоци за секоја од четирите области одделно;
- збирна оценка за секоја од четирите области и општа оценка за високообразовната установа, односно
студиската програма која е предмет на надворешна евалуација и
- препораки за надминување на констатираните недостатоци со предлози до Одборот за акредитација и
евалуација на високото образование за времето кое е
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потребно за нивно отстранување што Одборот треба да
го има предвид при донесувањето на решение за акредитација и определување на времетраењето на важноста на истата.
Член 12
Комисијата за надворешна евалуација своето мислење за исполнетоста за работата на високообразовната
установа или студиската програма и за академскиот
кадар го засновува на анализата на исполнетоста на
сите критериуми од членовите 4 до 8 на ова упатство,
заснована на извештајот за самоевалуација на високообразовната установа, констатираните состојби во рамките на спроведените посети на високообразовната установа и добиените дополнителни податоци доколку
такви побара, водејќи сметка за значајноста на исполнетоста на одделните критериуми за функционирањето
на установата и обезбедувањето на квалитетот во високото образование.
Од страна на комисијата за надворешна евалуација
се оформува оценката придржувајќи се на препораките
за оценување (ги задоволува барањата, условно ги задоволува барањата, не ги задоволува барањата, како и
за истакнување на постигнати исклучителни резултати
во одделна област или во целина – заслужно признание) дефинирани во Правилникот за организацијата,
работата, начинот на одлучување, методологијата за
акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација , како и други прашања во врска со работата на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.
Член13
При повторно спроведување на надворешна евалуација комисијата за надворешна евалуација на основа на
добиените податоци од актуелната надворешна евалуација, извештајот за претходната надворешна евалуација, и сумарните годишните извештаи на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование за
спроведените надворешни евалуации и констатираните
сосотојби во доменот на високото образование во Република Македонија, дава опис на најзначајната развојност на студиските програми во текот на последните
пет години, односно периодот за кој е издадена акредитацијата, со:
- податоци за сите студиски програми (пријавени
кандидати за запишување, број на запишани студенти,
дипломирани студенти, осипување);
- споредба со исти студиски програми кои се реализираат на други високообразовни установи;
- преглед на промените во студиските програми кои
високоообразовната установа ги направила во периодот на времетраењето на акредитацијата (нови студиски програми, укинување на студиски програми, спојување на студиски програми, заеднички студиски програми и сл.)
- краток опис на причините за промени во студиските програми наведени во самоевалуациониот извештај, како и
- констатација за тоа кои подобрувања се воведени
на основа на добиените препораки од претходната надворешна евалуација.
Член 14
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-8614/1
7 мај 2013 година
Скопје

Министер,
м-р Панче Кралев, с.р.

Стр. 78 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 79

Стр. 80 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 81

Стр. 82 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 83

Стр. 84 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 85

Стр. 86 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 87

Стр. 88 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 89

Стр. 90 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 91

Стр. 92 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 93

Стр. 94 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 95

Стр. 96 - Бр. 67

10 мај 2013

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
1428.
Врз основа на член 51, став 2 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07), министерот за локална самоуправа, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР НА ОЦЕНУВАЧИ И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПЛАНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Член 1
Во Правилникот за постапката за избор на оценувачи и методологијата за оценување на планските документи за регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/12) по членот 9 се додава
нов член 9-а кој гласи:
„Член 9-а
Оценувањето на планските документи за регионален развој може да се спроведе од донаторска организација која обезбедува техничка помош за носителите
на политиката за рамномерен регионален развој, и во
тој случај постапката за избор на оценувачи се спроведува според правилата кои се применуваат за донаторската организација.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1101/1
30 април 2013 година
Скопје

Министер,
Тахир Хани, с.р.

__________
1429.
Врз основа на член 56, став 2 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07), министерот за локална самоуправа, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗБОР НА ОЦЕНУВАЧИ, ПОСТАПКА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ТЕКОВНО И ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ
НА ПРОЕКТИ ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Член 1
Во Правилникот за избор на оценувачи, постапка и
методологија за тековно и завршно оценување на проекти за регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/12) по членот 9 се додава нов
член 9-а кој гласи:
„Член 9-а
Тековното и завршно оценување на проектите за
регионален развој може да се спроведе од донаторска
организација која обезбедува техничка помош за носи-
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Бр. 67 - Стр. 97

телите на политиката за рамномерен регионален развој,
и во тој случај постапката за избор на оценувачи се
спроведува според правила кои се применуваат за донаторската организација.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1102/1
30 април 2013 година
Скопје

Министер,
Тахир Хани, с.р.
_________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1430.
Врз основа на член 14 став 3 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник
на РМ“ бр.60/2006), Комисијата за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите, на ден 7.5.2013 година
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА
СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА
СИТЕ ЗАЕДНИЦИ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
Се спроведува избор на 1 (еден) член на Судскиот
совет на Република Македонија од редот на судиите
припадници на сите заедници кои не се мнозинство во
Република Македонија.
II
Изборот ќе се одржи на ден 11.06.2013 година.
III
Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите.
IV
Решението влегува во сила со денот на објавување
во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-2/13
7 мај 2013 година
Скопје

Комисија за спроведување на избори
на членови на Судскиот совет на Република
Македонија од редот на судиите
Претседател,
Насер Хаџи - Ахметагиќ, с.р.
_________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1431.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија на седницата одржана на ден 17.04.2013
година врз основа на член 107 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005,
25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), постапувајќи по барањето број 08-464/1 од 5.3.2013 година,
дополнето на 26.3.2013 година на брокерската куќа
Иново брокер АД Скопје, донесе

РЕШЕНИЕ
1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање
дозвола за работење на брокерската куќа Иново брокер
АД Скопје бр. 08-1717/3 од 4.9.2006 година и бр. УП1
08-47 од 1.4.2010 година и гласи:
“Согласно член 94 од Законот за хартии од вредност, Брокерската куќа Иново брокер АД Скопје ќе ги
врши следните видови услуги со хартии од вредност:
- купување и продавање на хартии од вредност по
налог и за сметка на клиентот;
- дејствување како покровител при котација”.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. УП1 08 - 19
17 април 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

1432.
Врз основа на член 190 став (1) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), а во
врска со член 184-б став 3 од Законот за хартии од
вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден
17.4.2013 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ
РЕВИЗОРИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ КОИ ДАВААТ МИСЛЕЊЕ ВО ПОСТАПКА НА
ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА
СТРАНА
Член 1
Со Правилникот за содржината, начинот на водење
и постапката за запишување на овластените ревизори
во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна (во понатамошниот текст: Правилник) се
уредува содржината, начинот на водење и постапката
за запишување на овластените ревизори во Регистарот
на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка
на одобрување на зделка со заинтересирана страна од
страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст: Комисија).
Член 2
(1) Регистарот на овластени ревизори кои даваат
мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна (во понатамошниот текст: Регистар)
се води во електронска форма и е достапен на интернет
страницата на Комисијата.
(2) Регистарот ги содржи следните елементи:
- реден број;
- регистарски број;
- име и презиме на овластениот ревизор;
- адреса на овластениот ревизор;

Стр. 98 - Бр. 67

-податоци за друштвото за ревизија во кое е вработен;
-седиште и адреса на друштвото за ревизија во кое е
вработен;
- број и датум на уверението за ревизор;
- број и датум на лиценцата за овластен ревизор;
- датум на запишување во Регистарот, вклучувајќи
и повторно запишување;
- датум на бришење од Регистарот, вклучувајќи и
повторно бришење;
- дадени мислења во постапка на одобрување на
зделка со заинтересирана страна на други акционерски
друштва.
Член 3
(1) Запишување на овластените ревизори во Регистарот се врши врз основа на барање за запишување во
писмена форма (Образец БЗРОР-1), кое е составен дел
на овој Правилник, поднесено до Комисијата.
(2) Во прилог на барањето за запишување се доставува следната документација:
-доказ за завршено високо образование од областа
на економските, правните науки или друго соодветно
образование;
- уверение за ревизор;
- лиценца за овластен ревизор;
- доказ дека е член на Институтот на овластени ревизори;
- доказ за искуство во вршење на ревизии повеќе од
една година;
- доказ дека е вработен во друштво за ревизија;
- доказ дека во последните три години пред поднесување на барањето не бил под мерки изречени од
страна на надлежен орган од областа на ревизијата;
- доказ за неосудуваност со правосилна судска пресуда во врска со работењето;
- доказ за неизречена мерка забрана за вршење на
професија, дејност или должност.
(3) Комисијата врши запишување во Регистарот по
утврдување дека во прилог на барањето е доставена целокупната документација од ставот 2 на овој член и дека овластениот ревизор ги исполнува условите за запишување во Регистарот.
Член 4
(1) При запишувањето во Регистарот, Комисијата
доделува регистарски број на овластениот ревизор. Регистарскиот број е единствен, непроменлив и неповторлив.
(2) Регистарскиот број се формира од ознаки на
букви и бројки напишани последователно во една целина по следниот редослед:
- кратенка од зборовите овластен ревизор (ОР)
- редниот број на овластениот ревизор од Регистарот;
- бројот на лиценцата за овластен ревизор.
Член 5
Во рок од 7 работни дена од денот на запишувањето во Регистарот, Комисијата го известува овластениот
ревизор за извршеното запишување.
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- му се изречени мерки од страна на надлежен орган
од областа на ревизијата;
- е осуден со правосилна судска пресуда во врска со
работењето;
- му е изречена мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност.
(2) Комисијата врши бришење од Регистарот:
- по службена должност, доколку во текот на своето
работење стекне сознанија дека овластениот ревизор
повеќе не ги исполнува условите за водење во Регистарот;
- врз основа на известување од надлежен орган од
областа на ревизијата;
- врз основа на известување од надлежен суд;
- врз основа на известување од овластениот ревизор;
- врз основа на известување од друго заинтересирано лице, кое треба да достави докази за исполнување
на условите за бришење на овластениот ревизор од Регистарот.
Член 7
Во рок од 7 работни дена од денот на бришењето од
Регистарот, Комисијата го известува овластениот ревизор за извршеното бришење, со наведување на причините за бришењето.
Член 8
Овластениот ревизор може повторно да биде запишан во Регистарот по поднесување на барање за запишување и по доставување на докази дека престанале
околностите кои биле причина за бришењето од Регистарот.
Член 9
(1) Податоците содржани во Регистарот имаат статус на претпоставена точност и вистинитост.
(2) За точноста на податоците што се доставуваат
до Комисијата одговара овластениот ревизор.
Член 10
За секоја промена на податоците од член 3 на овој
Правилник, овластениот ревизор е должен да ја извести Комисијата во писмена и електронска форма веднаш, но не подоцна од 3 (три) работни дена од настанатата промена.
Член 11
Комисијата, врз основа на известувањето за промена на податоците од член 3 на овој Правилник соодветно го ажурира Регистарот веднаш, но не подоцна од 3
(три) работни дена од денот на добивање на податоците.
Член 12
Комисијата ја известува јавноста за запишувањето
и бришењето на овластениот ревизор во и од Регистарот преку соодветна измена на податоците во Регистарот на својата веб страница.
Член 13
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 6
(1) Комисијата врши бришење од Регистарот доколку овластениот ревизор престане да ги исполнува условите за водење во Регистарот, односно доколку:
Бр. 08 - 348/5
- му е одземена лиценцата за овластен ревизор;
17 април 2013 година
- повеќе не е вработен во друштво за ревизија;
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 99

Стр. 100 - Бр. 67

10 мај 2013

10 мај 2013

Бр. 67 - Стр. 101

Стр. 102 - Бр. 67

10 мај 2013

1433.
Врз основа на член 184 точка с) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005,
25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013 година),
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 17.4.2013 година,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА МИСЛЕЊЕТО
ШТО ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР ГО ДАВА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА КАЈ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ЧИИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОТИРААТ НА БЕРЗА
Општи одредби
Член 1
Со Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката
за одобрување на зделка со заинтересирана страна (во
понатамошниот текст: правилник) се пропишува содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со
заинтересирана страна кај акционерско друштво чии
хартии од вредност котираат на берза (во понатамошниот текст: мислење).
Член 2
Мислењето од член 1 на овој Правилник овластениот ревизор го дава во писмена форма на македонски јазик и неговото кирилично писмо пред донесување на
одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана
страна од надлежен орган на акционерското друштво
чии хартии од вредност котираат на овластена берза,
доколку вредноста на зделката што е предмет на одобрување или кумулативната вредност на меѓусебни поврзани зделки во текот на изминатите 12 месеци од денот на одобрувањето на зделката, надминува 10% од
вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски
извештаи.
Член 3
Мислењето од член 1 на овој Правилник овластениот ревизор го дава според Меѓународните ревизорски
стандарди (МРС) објавени во Службен весник на Република Македонија, што се ажурираат на годишна основа заради усогласување со тековните стандарди онака како што се дополнети, изменети или усвоени од
страна на Меѓународната федерација на сметководители (IFAC).

Форма и содржина на мислењето
Член 4
(1) Во постапката за одобрување зделка со заинтересирана страна, ревизорот дава Извештај за разумно
уверување во форма и содржина пропишана со Меѓународниот стандард за аранжмани за уверување 3000.
(2) Извештајот што го дава ревизорот задолжително
содржи и изјава за следното:
- дали постојат било какви специфични ограничувања кои влијаеле на формирањето на мислењето, на
усвоените претпоставки и услови,
- дали постојат било какви суштински прашања утврдени од страна на овластениот ревизор, кои се однесуваат на конкретната зделка,
- кои методи на вреднување се користени при формирање на мислење од страна на овластениот ревизор
за соодветноста на цената/односот на размена,
- важноста доделена на секој користен метод на
вреднување,
- кои вредности се добиени при одделно користење
на секој метод на вреднување,
- врз основа на користените методи на вреднување,
во кој распон се движи добиената вредност, како и кои
критериуми се користени за определување на крајниот
износ,
- кои извори се користени за утврдување на релевантите податоци кои се предмет на анализа,
(3) Заклучокот во Извештајот на ревизорот задолжително содржи мислење на ревизорот по однос на
следните прашања:
- дали зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата,
- дали зделката со заинтересирана страна е фер односно дали вредноста на зделката е утврдена според
пазарните услови,
- дали постои несразмерност во заемните давања на
страните,
- дали постојат и некои други факти и околности
кои би можеле да претставуваат основ за причинување
на штета со препорака до малцинските акционери дали
да ја поддржат зделката со заинтересирана страна
- дали во досегашните финансиски извештаи на акционерското друштво реално се прикажани врските и
зделките со заинтересирани страни,
- дали и какви ризик фактори постојат при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна,
особено од аспект на можна измама и манипулација.
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Завршни одредби
Член 5
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 03 - 764/1
17 април 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
___________

1434.
Врз основа на член 184 став 1 алинеја р, член 184-а
став 3 и член 190 од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на РМ“ 95/205, 25/2007, 07/2008,
57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 17.4.2013 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОДЕТАЛНО ПРОПИШУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР КОЈ
ДАВА МИСЛЕЊА ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА
Член 1
Со Правилникот за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на
условите за овластен ревизор кој дава мислења во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана
страна (во натамошниот текст: Правилник) подетално
се пропишуваат условите и се пропишува потребната
документацијата која задолжително се приложува како
доказ за исполнување на условите за овластен ревизор
кој дава мислења во постапка за одобрување на зделка
со заинтересирана страна.
Член 2
(1) Овластен ревизор која дава мислења на акционерски друштва во постапка за одобрување на зделка
со заинтересирана страна треба да ги исполнува следниве услови:
1. да има искуство во вршење ревизии повеќе од една година под што се подразбира вршење ревизии на
акционерски друштва во согласност со закон, а се докажува со изјава од овластениот ревизор;
2. доказ (М1/М2) дека е вработен во друштво за ревизија под кое се подразбира трговско друштво кое е
регистрирано и врши ревизија согласно со Законот за
ревизија и Законот за трговските друштва, а се докажу-

ва со документ издаден од Трговскиот регистар и лиценца издадена од Советот за унапредување и развој на
ревизијата (во натамошниот текст: СУНР);
3. во последните три години да не бил под мерки
изречени од страна на надлежен орган од областа на
ревизијата под што се подразбира изречена дисциплинска мерка од Институтот на овластени ревизори на Република Македоија и мерки изречени од СУНР во согласност со Законот за ревизија, а се докажува со
писмен документ издаден од надлежен орган;
4. да е запишан во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислења во постапка за одобрување на
зделка со заинтерсирана страна кој го води Комисијата.
(2) Овластениот ревизор го докажува исполнувањето на условите од став 1, точка 1,2 и 3 од овој член.
Член 3
(1) Покрај условите од член 2 од овој Правилник,
овластениот ревизор треба да ги исполнува и следните
услови:
- да нема конфликт на интереси со акционерското
друштво што подразбира независност на овластениот
ревизор од управниот одбор или одборот на директори
на акционерското друштво кој го назначува, како и
неповрзаност и независност од секој бизнис, финансиски или друг интерес кој би можел да влијае на мислењето во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна;
- во последните три години овластениот ревизор да
не давал консултантски услуги на акционерското
друштво, под што се подразбираат консултантски услуги од било кој вид кои можат да доведат до состојба
на конфликт на интереси и повреда или нарушување на
независноста на овластениот ревизор во однос на мислењето кое го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
(2) Овластениот ревизор со писмена изјава заверeна
на нотар пропишана со образецот И-ОР “Изјава од овластен ревизор” кој е составен дел на овој Правилник,
го докажува исполнувањето на условите од став 1 на
овој член.
(3) Доказите од член 2 ст.1, точка 1 и точка 3 и член
3 од овој Правилник, не смеат да бидат постари од еден
месец.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01 - 662/2
17 април 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ
1435.
Врз основа на член 17 точка ж), членовите 62 и 66-б
став (11) од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Македонија“ број
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012,
59/2012, 123/2012 и 23/2013), Одлуката за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност на
радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-862 MHz и
1710-1880 MHz, („Службен весник на Република Македонија“ број 65/2013), директорот на Агенцијата за
електронски комуникации на ден 9.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР СО
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ОДОБРЕНИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ
ОПСЕГ 790-862 MHZ И 1710-1880 MHZ
Член 1
Се распишува јавен тендер со јавно наддавање за
доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-862 MHz и
1710-1880 MHz.
Член 2
Предмет на Јавниот тендер со јавно наддавање е доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-862 MHz и
1710-1880 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на
Република Македонија и тоа:
А: одобрение за користење на радиофреквенции од
радиофреквенциски опсег 791-801/832-842 MHz (2x10
MHz) и 1740-1755/1835-1850 MHz (2x15 MHz);
В: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 801-811/842-852 MHz (2x10 MHz) и 17551770/1850-1865 MHz (2x15 MHz);
С: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 811-821/852-862MHz (2x10 MHz) и 17701785/1865-1880MHz (2x15 MHz);
А1: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 791-796/832-837 MHz (2x5 MHz);
А2: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 796-801/837-842 MHz (2x5 MHz);
А3: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 1740-1745/1835-1840 MHz (2x5 MHz);
А4: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 1745-1750/1840-1845 MHz (2x5 MHz);
А5: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 1750-1755/1845-1850 MHz (2x5 MHz):
В1: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 801-806/842-847 MHz (2x5 MHz);
В2: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 806-811/847-852 MHz (2x5 MHz);
В3: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 1755-1760/1850-1855 MHz (2x5 MHz);
В4: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 1760-1765/1855-1860 MHz (2x5 MHz);
В5: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 1765-1770/1860-1865 MHz (2x5 MHz);
С1: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 811-816/852-857 MHz (2x5 MHz):
С2: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 816-821/857-862 MHz (2x5 MHz);
С3: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 1770-1775/1865-1870 MHz (2x5 MHz);
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С4: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 1775-1780/1870-1875 MHz (2x5 MHz) и
С5: одобрение за користење на радиофреквенциски
опсег 1780-1785/1875-1880 MHz (2x5 MHz).
Член 3
(1) Право на учество на јавниот тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на
радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука има домашно и странско правно лице – оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги кое ќе ја подигне тендерската документација од членот 11 на оваа одлука и кое ги исполнува следните услови:
- обезбедува електронски комуникациски услуги на
минимум 300.000 (три стотини илјади) претплатници,
заклучно со 31.12.2012 година;
- има вкупни средства (вкупна актива) од минимум
10.000.000 евра од обезбедување на електронски комуникациски услуги во 2011 и 2012 година. поединечно;
- во последните пет години да не му била изречена
правосилна пресуда за учество злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- да не му е изречена споредна казна привремена
или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- да не е во постапка на стечај или постапка на ликвидација;
- да има платени даноци, придонеси и други јавни
давачки, освен ако не му е одобрено одложено плаќање
на даноците, придонесите или другите јавни давачки
во согласност со посебните прописи и истите редовно
ги плаќа; и
- да не му е изречена прекршочна санкција забрана
за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
(2) Понудувачот треба да даде писмена изјава дека
ќе започне да ги користи радиофреквенциите определени во одобрението за користење на радиофреквенции
од членот 2 на оваа одлука во рок од девет месеци од
денот на важноста на одобрението за користење на радиофреквенции.
(3) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен
понудувач треба во рок од 45 дена од денот на добивањето на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука да достави до Агенцијата
за електронски комуникации детален План за изградба
на мрежата, со временски рокови за реализација за период од шест години.
(4) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен
понудувач е должен да ја обезбеди следната покриеност:
- по две години од денот на важење на одобрението
за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 20% покриеност на населението на Република Македонија;
- по четири години од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции да обезбеди
најмалку 40% покриеност на населението на Република
Македонија; и
- по шест години од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 70% покриеност на населението на Република
Македонија.
Член 4
Одобрението за користење на радиофреквенции од
член 2 на оваа одлука се издава за време од 20 години
со важност од 1.9.2013 година до 31.8.2033 година со
право на продолжување на важноста на одобрението на
начин утврден во Законот за електронски комуникации.
Член 5
Критериум за избор на најповолен понудувач за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука е:

Стр. 106 - Бр. 67

- Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции (ќе
се вреднува со 100 поени).
Член 6
(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука изнесува за:
- одобрение А, В и С 10,000,000,00 (десет милиони)
ЕВРА по одобрение;
- одобрение А1 до А5, В1 до В5 и С1 до С5
2,000,000,00 (два милиони) ЕВРА по одобрение.
(2) Понудувачот кој ќе се квалификува за јавното
наддавање треба да уплати депозит во висина од 0,1%
од почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите утврден во став (1) на овој член на сметка на Агенцијата за електронски комуникации, најдоцна до денот определен за јавно наддавање.
(3) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен
понудувач по спроведеното јавно надавање. понудената цена на еднократниот надоместок за добивање на
одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука треба да ја уплати на сметка на
Буџетот на Република Македонија во рок од 10 дена од
денот на приемот на одлуката за избор на најповолен
понудувач.
Член 7
(1) Понудувачот има право да поднесе по една понуда за секое одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука.
(2) Рокот за доставување на понудите е 45 дена од
денот на објавување на јавниот тендер во „Службен
весник на Република Македонија“.
(3) Понудата и придружната документација треба
да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини
можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.
(4) Понудата треба да се достави во затворен коверт. На предната страна на надворешниот коверт на
горниот лев агол треба да биде испечатен текст “НЕ
ОТВОРАЈ“ и бројот кој се однесува на јавниот тендер,
а во средината на ковертот адресата на која треба да се
достави понудата.
Член 8
(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во
просториите на Агенцијата за електронски комуникации на ден 24.6.2013 година во 11:00 часот.
(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и
предадат на Комисијата за спроведување на јавниот
тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.
Член 9
(1) За да може да се квалификува за јавното надавање понудувачот треба да ги исполни условите од членот 3 на оваа одлука и да достави навремена и комплетна понуда согласно инструкциите наведени во тендерската документација.
(2) Одлуката за избор на понудувачи кои ќе учествуваат во постапката на јавно наддавање ќе се донесе
во рок од седум дена од денот на јавното отворање на
понудите. Во одлуката ќе се утврди местото и времето
на одржување на јавното наддавање коешто нема да
биде пократко од 14 дена и подолго од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката.
(3) Одлуката од ставот (2) на овој член заедно со
поканата за учество за јавното наддавање ќе се достави истовремено до сите квалификувани понудувачи
во рок од три дена од денот на нејзиното донесување.
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Член 10
(1) Јавното наддавање го спроведува претседателот
или заменикот на претседателот на Комисијата за спроведување на јавниот тендер со јавно наддавање формирана со решение на директорот на Агенцијата од редот
на вработените во стручната служба на Агенцијата.
(2) Jавното наддавање за одобренијата за користење
на радиофреквенции А, В или С од членот 2 на оваа одлука ќе се спроведе само за она одобрение за кое ќе се
квалификуваат најмалку двајца понудувачи.
(3) На јавното наддавање за одобренијата за користење на радиофреквенции од ставот (2) на овој член,
еден ист понудувач може да има највисока понуда само
за две одобренија, односно да му бидат издадени само
две од одобренијата “А“, “В“ или “С“ и нема право да
учествува во јавното наддавање за трето одобрение.
(4) Јавното наддавање за одобренијата А1 до А5, В1
до В5 или С1 до С5 од членот 2 на оваа одлука ќе се
спроведе само во случај доколку за некое од одобренијата А, В и С не се квалификуваат двајца понудувачи.
На јавното наддавање може да учествувуваат само оние понудувачи кои во постапката на јавно надавање за
одобренијата за користење на радиофреквенции од
ставот (2) на овој член имаат највисока понуда за едно
од одобренијата А, В или С.
(5) Постапката на јавно наддавање ќе биде детално
прецизирана во Тендерската документација.
Член 11
Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 100 евра во денарска противвредност по средниот курс на
Народна банка на Република Македонија на една од
сметките на Агенцијата за електронски комуникации
во Тутунска банка – Скопје или во Комерцијална банка
– Скопје, а истата ќе може да се подигне во архивата на
Агенцијата за електронски комуникации секој работен
ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од 13.5.2013
година.
Член 12
(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни
можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени во Агенцијата за електронски комуникации:
Лилјана Денковска (за правни прашања)
e-mail liljana.denkovska@aec.mk
Билјана Илиева (за технички прашања)
e-mail biljana.ilieva@aec.mk
(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот
тендер ќе бидат објавувани анонимно на веб страната
на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса
www.aek.mk
Член 13
Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.
Член 14
(1) Одлуката за избор на најповолен понудувач по
јавниот тендер со јавно наддавање ќе биде донесена во
рок од 10 дена од денот на завршувањето на јавното
наддавање.
(2) Понудувачите ќе бидат известени за донесената
одлука по јавниот тендер во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување.
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Член 15
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното
објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.0204-1550/1
9 мај 2013 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
1436.
Врз основа на член 186 став (3), член 198 став (3) и
членовите 211 став (2) и 212 став (4), а во врска со член
198 став (3) од Законот за катастар на недвижности
(„Службен весник на Република Македонија“ број
55/13), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на
недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ПО ПРИЈАВАТА ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ, ПО ПРИЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ СО
НЕЗАПИШАНИ ПРАВА И ПО ПРИЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СО АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето заради неиздавање потврда по
пријавата за запишување на правата на инфраструктурните објекти, по пријавата за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и по пријавата за запишување со ажурирање на податоците.
Член 2
Барањето заради неиздавање потврда по пријавата
за запишување на правата на инфраструктурните објекти, се поднесува на образец „Барање заради неиздавање потврда по пријавата за запишување на правата на
инфраструктурните објекти“ во формат А4 во бела боја
кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.
Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, податоци за подносителот на барањето (име и презиме, односно назив на подносителот на барањето, адреса односно седиште), краток опис поради што се
поднесува барањето, место и датум на поднесување на
барањето и место за потпис на подносителот на барањето.
Кон барањето од став (1) на овој член се поднесува
копија од пријавата за запишување на правата на инфраструктурните објекти.
Член 3
Барањето заради неиздавање потврда по пријавата
за запишување на недвижности кои останале со незапишани права, се поднесува на образец „Барање заради
неиздавање потврда по пријавата за запишување на
недвижности кои останале со незапишани права“ во
формат А4 во бела боја кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.
Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, податоци за подносителот на барањето (име и презиме, односно назив на подносителот на барањето, адреса односно седиште), краток опис поради што се

поднесува барањето, место и датум на поднесување на
барањето и место за потпис на подносителот на барањето.
Кон барањето од став (1) на овој член се поднесува
копија од пријавата за запишување на недвижности кои
останале со незапишани права.
Член 4
Барањето заради неиздавање потврда по пријавата
за запишување со ажурирање на податоците по службена должност се поднесува на образец „Барање заради
неиздавање потврда по пријавата за запишување со
ажурирање на податоците по службена должност“ во
формат А4 во бела боја кој е даден во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.
Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, податоци за подносителот на барањето (име и презиме, односно назив на подносителот на барањето, адреса односно седиште), краток опис поради што се поднесува барањето, место и датум на поднесување на барањето и место
за потпис на подносителот на барањето.
Кон барањето од став (1) на овој член се поднесува
копија од пријавата за запишување со ажурирање на
податоците по службена должност.
Член 5
Барањето заради неиздавање потврда по пријавата
за запишување со ажурирање на податоците се поднесува на образец „Барање заради неиздавање потврда по
пријавата за запишување со ажурирање на податоците
“ во формат А4 во бела боја кој е даден во Прилог 4 и е
составен дел на овој правилник.
Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, податоци за подносителот на барањето (име и презиме, односно назив на подносителот на барањето, адреса односно седиште), краток опис поради што се
поднесува барањето, место и датум на поднесување на
барањето и место за потпис на подносителот на барањето.
Кон барањето од став (1) на овој член се поднесува
копија од пријавата за запишување со ажурирање на
податоците.
Член 6
Одредбите од член 2 од овој правилник ќе се применуваат по истекот на една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Одредбите од член 4 и член 5 од овој правилник, ќе
се применуваат од денот на влегувањето во сила на
подзаконските прописи со кои ќе се уреди премерот и
ажурирањето на податоците во катастарот на недвижностите.
Член 7
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на
барањето заради неиздавње потврда по пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите,
односно неиздавање потврда по пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското
запишување останале незапишани ( „Службен весник
на Република Македонија“ број 89/11).
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01 - 7919/1
30 април 2013 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
1437.
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр.
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007,
159/2008, 85/2010, 47/2011 и 135/2011), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ
АПРИЛ 2013 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-април 2013 година, во однос
на просечните цени на мало во 2012 година, е повисок за 1,1%.
Директор,
Благица Новковска, с.р.
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