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274. 

Врз основа на член 11-а од Законот за податоците 
во електронски облик  и електронски потпис („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.34/2001, 
6/2002 и 98/2008), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕТО И НАЧИНОТ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИ-
СТЕМ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО 
ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТ-
ПИС  ПРИ  УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА СТОКИ 

 
Член 1 

Во Уредбата за воспоставувањето и начинот на ко-
ристење на информациониот систем за обработка на 
податоци во електронски облик и електронски потпис 
при увоз, извоз и транзит на стоки („Службен весник 
на Република Македонија” бр.134/08), во насловот на 
Уредбата, по зборот „при“ се додаваат зборовите „по-
стапки за“, а зборовите „на стоки“ се бришат. 

 
Член 2 

Во член 1 по зборот„при “ се додаваат зборовите „ 
постапки за“, а зборовите „на стоки“ се бришат . 

 
Член 3 

Членот 2 се менува и гласи: 
 
„Информациониот систем од членот 1 од оваа уред-

ба е систем достапен на интернет кој има за цел да 
овозможи електронско поднесување и обработка на ба-
рања за издавање на дозволи кои се потребни за увоз, 
извоз и транзит на стоки, евиденција на меѓународниот 
превоз на стоки и патници, модернизација и поедноста-
вување на меѓународната размена на стоки, како и да 
воспостави единствена база на податоци и хармонизи-
ран систем на размена на податоци меѓу субјектите во 
јавниот и приватниот сектор во областа на меѓународ-
ната размена на стоки (во натамошниот текст: едно-
шалтерски систем). Скратениот назив на едношалтер-
скиот систем е EXIM.“ 

 
Член 4 

Во членот 3 во ставот (1)  точката 1 се менува и гла-
си: 

„ „Едношалтерски систем“ е единствен електронски 
систем за поврзување и размена на податоци меѓу суб-
јектите, составен од техничка опрема (сервери и други 
хардверски уреди, комуникациска опрема), мрежи, ба-
зи на податоци и софтверски програми;“             
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Точката 2 се менува и гласи:  
„  „Дозвола“ e секоја  дозвола, лиценца, одобре-

ние, согласност, решение или друг вид на управен акт 
која се носи или издава од надлежен орган и која е по-
требна при меѓународната размена на стоки;“ 

Во точката 4 по зборот „управа“ зборовите „и На-
родна банка на Република Македонија“ се бришат. 

Во точката  5 по зборовите „економски оператор е“ 
се додава зборот “правно“. 

 
Точката 8 се брише. 
 
Точките 9 и 10 стануваат  точки 8 и 9. 
 

Член 5 
Насловот на глава II се менува и гласи: 
 
„II. Воспоставување и начин на управување и 

користење на едношалтерскиот систем“.  
Член 6 

Членот 4 се менува и гласи: 
 
„Управување и органи, корисници на едношал-

терскиот систем" 
(1) Со едношалтерскиот систем управува Царинска-

та управа во координација со органите, корисници на 
системот. 

(2) Корисници на едношалтерскиот систем се след-
ните органи:  

- Министерство за финансии – Царинска управа, 
- Министерство за внатрешни работи – Биро за јав-

на безбедност, 
- Министерство за економија, 
- Министерство за економија - Биро за метрологија, 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање, 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство, 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Управа за семе и саден материјал, 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Фито-санитарна управа, 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - Државен инспекторат за земјоделство, 
- Министерство за здравство - Биро за лекови, 
- Министерство за здравство - Државен санитарен и 

здравствен инспекторат, 
- Министерство за култура - Управа за заштита на 

културното наследство, 
- Министерство за транспорт и врски, 
- Министерство за транспорт и врски – Државен 

инспекторат за транспорт,  
- Агенција за храна и ветеринарство и 
- Дирекција за радијациона сигурност“. 
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Член 7 
Членот 5 се менува и гласи: 
 
„Начин на користење на едношалтерскиот си-

стем од страна на органот 
(1) Органот го користи едношалтерскиот систем, во 

рамките на своите надлежности, за прием и обработка 
на барања за дозволи, издавање на дозволи, прием на 
барања за распределба на стоки во рамките на тарифни 
квоти, како и за евиденција и контрола при спроведува-
ње на постапка за меѓународна размена на стоки и ме-
ѓународен превоз на патници. 

(2) Во случај кога економскиот оператор или фи-
зичкото лице барањето за дозвола го поднесе во харти-
ена форма, органот ги внесува податоците од барањето 
во едношалтерскиот систем. 

(3) Органот го користи едношалтерскиот систем за 
издавање дозвола и во случај кога таа дозвола преста-
нала да се бара во постапка за меѓународна размена на 
стоки, но е услов за пуштање на стоката на пазар сог-
ласно закон. 

(4) Органот ја информира Царинската управа за по-
требата од воведување нова дозвола, како и за секоја 
планирана промена во постапката која се спроведува 
преку едношалтерскиот систем. Царинската управа, во 
координација со органот, ја цени техничката изводли-
вост и целисходност за внесување на бараните промени 
или нови дозволи во едношалтерскиот систем“. 

 
Член 8 

Во членот 6 ставот (3) се брише. 
 
Ставот (4), кој станува став (3), се менува и гласи: 
 
„Економскиот оператор може документите кои се 

доставуваат во прилог на барањето кое е поднесено 
преку едношалтерскиот систем да ги поднесе во харти-
ена форма, кога истите не се достапни во електронска 
форма или кога согласно закон се бара доставување во 
оригинална хартиена форма.“ 

 
Член 9 

Во членот 7 ставот (2) се менува и гласи: 
 
„(2) Органот управува со референтните податоци во 

едношалтерскиот систем кои се во негова надлежност 
и за кои има соодветно право на пристап во  истиот. 

 
Во ставот (3) по првата реченица се додава нова ре-

ченица која гласи: 
 
„По барање на органот, Царинската управа ги ажу-

рира оние референтни податоци кои што се во надлеж-
ност на органот и кои се дел од централната база на по-
датоци.“ 

По ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи: 
 
„(9) При обработката (приемот, размената и чува-

њето) на личните податоци во едношалтерскиот си-
стем, се применуваат прописите за заштита на личните 
податоци.“ 

Член 10 
Членот 8 се менува и гласи: 
 
„Начин на одржување на едношалтерскиот систем  
 
(1) Царинската управа се грижи за одржувањето и 

функционирањето на  централната техничка опрема 
(сервери и други хардверски уреди, комуникациска 
опрема), мрежи и бази на податоци и централната соф-
тверска програма и ја следи и координира оперативно-
ста на едношалтерскиот систем. 

(2) Органот се грижи за одржувањето и функциони-
рањето на локалната техничка опрема (сервери и други 
хардверски уреди, комуникациска опрема), мрежи и 
бази на податоци, како и за софтверските програми со 
кои едношалтерскиот систем разменува податоци и кои 
се во сопственост или ги администрира органот. 

(3) Органот назначува координатор и обезбедува 
соодветна организациска и кадровска структура за не-
пречено функционирање на едношалтерскиот систем. 
При назначување на нов координатор или промена на 
организациската и кадровската структура, органот ја 
известува Царинската управа во рок од три дена.“ 

 
Член 11 

Во членот 9 по ставот (4) се додава нов став (5) кој 
гласи: 

 
„(5) Секој орган, корисник на едношалтерскиот си-

стем воспоставува и применува организациски и тех-
нички мерки за физичка безбедност на локалната тех-
ничка опрема, мрежи и бази на податоци на едношал-
терскиот систем.“ 

 
Член 12 

Членот 12 се брише. 
 

Член 13 
Во членот 13 ставот (2) се менува и гласи: 
 
„Координаторот или лице овластено од одговорно-

то лице на органот, ги администрира податоците за ре-
гистрација на корисниците на едношалтерскиот систем 
од тој орган.“ 

 
Член 14 

Во член 14  во став (1) зборот „бесплатно“ се бри-
ше.  

 
Ставот (2) се менува и гласи: 
 
„Врз основа на поднесеното барање за регистрација 

од ставот (1) на овој член и по извршената проверка, 
Царинската управа активира еден кориснички профил 
по економски оператор, кој може да регистрира други 
корисници на едношалтерскиот систем да настапуваат 
во име на тој економски оператор, доколку за тоа има-
ат соодветно овластување од одговорното лице. “ 
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Член 15 
Во членот 15 ставот (2)  се менува и гласи: 
 
„Корисникот на едношалтерскиот систем не може 

да го менува корисничкото име, но може да ја менува 
лозинката.“ 

 
Ставот (3) се менува и гласи: 
 
„Царинската управа ги утврдува и на јавниот дел од 

веб-локацијата на едношалтерскиот систем ги објавува 
условите за регистрација и правилата за користење на 
едношалтерскиот систем од страна на економските 
оператори, вклучително и техничките процедури за 
креирање и управување со корисничко име и лозинка 
во едношалтерскиот систем.“ 

 
Член 16 

Во членот 16 во ставот (1)  по алинејата 5 се додава 
нова алинеја 6 која гласи: 

 
„- поништува или укинува акт за издавање на доз-

вола во целост или делумно,“ 
 
Ставот (2) се менува и гласи: 
 
"Царинската управа преку едношалтерскиот систем 

ги презема дејствијата наведени во став 1 алинеи 7 и 8 
од овој член и дејствијата во постапката за распределба 
на стоките во тарифни квоти." 

 
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
 
„(3) Издадените дозволи за меѓународен превоз на 

стоки и патници  се евидентираат од страна на Мини-
стерството за транспорт и врски и Државниот инспе-
кторат за транспорт преку едношалтерскиот систем.“   

 
Член 17 

Во членот 17 во ставот (1) во алинејата 2 зборовите 
„и друг надоместок за издавање на дозволите“ се заме-
нуваат со зборовите „но само доколку начинот на кој 
уплатата е извршена е во согласност со упатствата кои 
се објавени на веб страната на  едношалтерскиот си-
стем“. 

 
Член 18 

По членот 18 се додава нов член 18-а кој гласи: 
 

„Член 18-а 
Примена на хартиена форма како алтернатива  
 
(1) Во случај на подолготраен технички проблем и 

прекин во функционирањето на едношалтерскиот си-
стем, поднесувањето и размената на податоците и до-
кументите се вршат во хартиена форма согласно одред-
бите на оваа уредба и упатствата дадени од страна на 
Царинската управа.  

(2) По повторното воспоставување на функционал-
носта на едношалтерскиот систем, органот поднесени-
те и разменетите податоци и преземените дејствија во 
хартиена форма ги внесува и обработува во едношал-
терскиот систем.“  

 
Член 19 

Во членот 19 во ставот (1) се брише зборот „може“, 
а по зборот „програма“ се брише зборот „да“ и се дода-
ва зборот „ги“. 

 
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
 
„ (3) За документите и податоците кои се примени 

или разменети во хартиена форма, како и при обрабо-
тката на податоците и преземањето на дејствијата пре-
ку едношалтерскиот систем, органот соодветно за ин-
формациониот систем ги применува прописите за де-
ловодно и архивско работење.“ 

 
Член 20 

Оваа уредба влегува во сила осмиот  ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
       Бр. 51-200/1                   Заменик на претседателот  
1 февруари 2011 година      на Владата на Република  
          Скопје       Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
275. 

Врз основа на член 11-а од Законот за податоците 
во електронски облик и електронски потпис („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 34/2001, 6/2002 и 
98/2008), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.2.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И НАЧИН НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА 
ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОН-
СКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ПРИ 
ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА И ПРИЈАВИ ДО 
АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 
Предмет 

 
Со оваа уредба се пропишува воспоставувањето, 

начинот на користење, како и регистрацијата и функ-
ционалностите на информацискиот систем за обрабо-
тка на податоци во електронски облик и електронски 
потпис при поднесување барања и пријави до Геодет-
ско-катастарскиот информациски систем  на Агенција-
та за катастар за недвижности. 

 
Член 2 
Цел 

 
Информацискиот систем од член 1 од оваа уредба е 

достапен преку интернет и истиот има за цел да овоз-
можи електронско поднесување на барања и издавање 
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податоци од ГКИС, поднесување пријави за промени 
во ГКИС и издавање потврди за постапување по прија-
вите, да ја модернизира и поедностави постапката, како 
и да воспостави хармонизиран систем на размена на 
податоци меѓу субјектите во јавниот и во приватниот 
сектор во областа на катастарот на недвижностите, кои 
се извршуваат преку информацискиот систем. 

 
Член 3 

Дефиниции 
 

Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-
ат следново значење: 

1. „Електронски шалтер“ е информациски систем 
составен од техничка опрема (сервери и други хардвер-
ски уреди, комуникациска опрема), мрежи и бази на 
податоци и софтверски програми како единствен цен-
трален систем на поврзување на субјектите (во поната-
мошниот текст: е-шалтер). 

2. „Корисник“ е секое физичко или правно лице кое 
има склучено договор со Агенцијата за користење на е-
шалтерот. 

3. „Барање“  е  образец  пропишан согласно Законот 
за катастар на недвижности  со  кој  корисникот се 
обраќа до Агенцијата за катастар на недвижности, за-
ради издавање податоци од ГКИС. 

4. „Пријава“  е  образец пропишан согласно Законот 
за катастар на недвижности  со кој корисникот се обра-
ќа до Агенцијата за катастар на недвижности заради 
извршување промени во ГКИС. 

5. „ГКИС“ е Геодетско-катастарски информациски 
систем на Агенцијата за катастар на недвижности. 

 
Член 4 

Воспоставување и примена на е-шалтер 
 

(1) Со е-шалтерот управува Агенцијата за катастар 
на недвижности (во понатамошниот текст: Агенцијата) 
согласно Законот за електронско управување, Законот 
за податоците во електронски облик и електронски 
потпис и Законот за катастар на недвижности. 

 (2) Барања на податоци и пријави за промени во 
ГКИС, можат да поднесат сите правни и физички лица 
под услови и на начин пропишани со Законот за ката-
стар на недвижности и со оваа уредба. 

 (3) Користењето на е-шалтер го одобрува Агенци-
јата согласно Законот за катастар на недвижности. 

 
Член 5 

Начин на користење е-шалтер од страна на корис-
ниците 

 
(1) Барањата, пријавите и прилозите кон истите, ко-

рисниците ги поднесуваат во електронска форма, пот-
пишани со валиден дигитален сертификат издаден од 
овластен издавач преку е-шалтер. 

(2) За барањата и пријавите кои се поднесени во 
електронска форма, податоците и потврдите се издава-
ат во електронска форма потпишани со валиден диги-
тален сертификат издаден од овластен издавач преку е-
шалтерот. 

(3) Во  случај  на  прекин  во  функционирањето  на  
е-шалтерот, дејствијата од ставовите (1) и (2) на овој 
член  се извршуваат во хартиена форма. 

 
Член 6 

Услови за користење на е-шалтерот 
 
(1) Корисникот на е-шалтерот треба да обезбеди 

компатибилни уреди, и тоа: компјутер,   скенер,   при-
стап   до   интернет,   дигитален   сертификат  издаден   
од овластен издавач со токен, платежна картичка и со-
одветен софтвер, сите поддржани од е-шалтерот. 

(2) Корисникот од став (1) на овој член треба   да 
користи  лиценцирани софтвери. 

(3) За користење на е-шалтерот, корисникот и Аген-
цијата склучуваат договор. 

 
Член 7 

Регистрација на корисник 
 
(1) Агенцијата ги регистрира корисниците на е-

шалтерот. 
(2) За регистрација физичкото лице приложува ко-

пија од лична карта, а правното лице извод од тековна-
та состојба од Централниот регистар на Република Ма-
кедонија, односно од регистрите каде што е регистри-
ран за вршење на дејност. 

(3) Корисникот на е-шалтерот користи корисничко 
име и лозинка при најава за пристап во е-шалтерот. 

(4) Корисникот на е-шалтерот не може да го менува 
корисничкото име, додека промена на лозинката се вр-
ши согласно со Законот за заштита на личните подато-
ци. 

(5) Агенцијата  ги  утврдува  и на јавниот дел од 
веб-локацијата на е-шалтерот јавно  ги  објавува  тех-
ничките  упатства  за регистрација на корисникот во е-
шалтерот. 

 
Член 8 

Доверливост и заштита 
 
(1) Корисникот на е-шалтерот е должен да ги презе-

ме сите потребни безбедносни мерки и мерки на довер-
ливост, со цел да обезбеди соодветно користење на е-
шалтерот и да не дозволи негово користење од трети 
лица. 

(2) Сите авторски права во однос на е-шалтерот се 
сопственост на Агенцијата. 

(3) Податоците кои се внесени во е-шалтерот под-
лежат на заштита, согласно со Законот за заштита на 
личните податоци. 

 
Член 9 

Начин на одржување и надградување на е-шалтер 
 
(1) Агенцијата се грижи за функционирање, одржу-

вање и надградување на е-шалтерот. 
(2) Агенцијата назначува лица кои обезбедуваат 

техничка и софтверска поддршка на е-шалтерот. 
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Член 10 
Безбедност на е-шалтер 

(1) Примарните  сервери на кои се инсталирани 
софтверските програми и базата на податоци за е-шал-
терот, физички се лоцирани, поставени (хостирани) и 
администрирани од страна на Агенцијата. 

(2) Физички пристап до просторијата во која се сме-
стени серверите имаат само овластени лица од дире-
кторот на Агенцијата. 

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до 
просторијата и податоците зачувани на серверите, то-
гаш тоа лице треба да биде придружувано и надгледу-
вано од овластено лице од став 2 на овој член. 

(4) Просторијата во која се инсталирани серверите 
се заштитува од ризиците во опкружувањето, преку 
примена на мерки и контроли со кои се намалува ризи-
кот од можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, експ-
лозии, чад, вода, прашина, вибрации,  хемиски влија-
нија, пречки во снабдувањето со електрична енергија и 
електромагнетно зрачење. 

 
Член 11 

Заштита на серверите и софтверската програма 
 
(1) Серверите и софтверската програма се заштиту-

ваат преку: 
- огнени ѕидови (firewall) за заштита на внатрешни-

те сегменти од надворешен пристап, кои  се  конфигу-
рирани  за да оневозможат пристап и протокол што не 
е потребен за функционирање на е-шалтер; 

- вграден безбедносен серверски сертификат за за-
штита на електронската комуникација и 

- систем за заштита од штетни софтверски програ-
ми кој редовно се ажурира со најновите дефиниции на 
штетни софтверски програми и кој врши проверка за-
ради откривање и оневозможување за дејствување на 
штетни софтверски програми при секој прием на пода-
тоците во е-шалтер. 

 
Член 12 

Резервна копија на податоците 
 
(1) Резервната копија  (back up) на податоците скла-

дирани на серверите се чува во просторија која се нао-
ѓа надвор од објектот во кој се сместени серверите. 

(2) Резервните копии се физички и криптографски 
заштитени заради оневозможување на каква било мо-
дификација. 

(3) Резервното копирање на податоците се врши се-
кој работен ден, на крајот од работната седмица и секој 
последен работен ден во месецот. 

(4) Заради вршење на резервно копирање, Агенци-
јата обезбедува уред и доволен број  медиуми за праве-
ње резервни копии, согласно  план за управување со 
копиите. 

 
Член 13 

Дејствија во постапката кои ги презема е-шалтерот 
 
(1) Е-шалтерот автоматски : 
- го евидентира корисникот и времето во кое го 

презел дејствието; 

- доделува референтен број на секое поднесено ба-
рање, односно пријава според кој се  идентификува 
предметот во е-шалтер. 

(2) Преку е-шалтерот се доставува потврдата за 
прием на барањето, односно пријавата,  податоците од 
ГКИС и потврдите за постапување по пријавите. 

 
Член 14 

Извештаи и чување на документи 
 
(1) Корисникот преку е-шалтерот има пристап до 

поднесените барања, односно до пријавите и прилозите 
кон истите, потврдите за прием и постапување, до по-
датоците издадени од ГКИС како увид во состојбата на 
предметот, односно фазата на неговото постапување. 

(2) Целокупната документација во е-шалтер се за-
чувува во електронска форма и може да биде достапна 
за увид на овластени лица заради инспекциски надзор, 
ревизија или други дејствија на овластени лица и орга-
ни определени со закон. 

 
Член 15 

Корисничка поддршка 
 
Агенцијата обезбедува корисничка поддршка на ко-

рисникот на е-шалтерот. 
 

Член 16 
Завршна одредба 

 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 51-428/1                    Заменик на претседателот  
1 февруари 2011 година       на Владата на Република  
          Скопје       Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
276. 

Врз основа на член 45 став 3 од Законот за управу-
вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/2005), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 25.1.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРО-
ЦЕНАТА НА ЗАГРОЗЕНОСТА НА БЕЗБЕДНОСТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД СИТЕ РИЗИ-
ЦИ И ОПАСНОСТИ, НЕЈЗИНАТА СОДРЖИНА И 
СТРУКТУРА, НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И АЖУРИ-
РАЊЕ, КАКО И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА СУБЈЕ-
КТИТЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
КРИЗИ НА КОИ ИМ СЕ ДОСТАВУВА ЦЕЛОСНА  

ИЛИ ИЗВОД ОД ПРОЦЕНАТА 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа Уредба се пропишува Методологијата за 

изработка на Процената на загрозеноста на безбедноста 
на Република Македонија од сите ризици и опасности, 
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нејзината содржина и структура, начинот на чување и 
ажурирање, како и определувањето на субјектите во 
системот за управување со кризи на кои им се доставу-
ва целосна или извод од Процената.  

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-
ат следново значење: 

1. „Ризик“ е комбинација од повеќе меѓусебно за-
висни фактори кои влијаат на веројатноста, одредена 
опасност да прерасне во несреќа или катастрофа и да 
се реализираат нејзините негативни последици. 

2. „Опасност“ е природен феномен, човечка актив-
ност, техничко-технолошка хаварија или друг вид на 
појава која може да предизвика: загуба на живот, по-
вреди или други влијанија врз здравјето, имотна штета, 
загуба на средствата за егзистенција и услуги, општес-
твено и економско пореметување, како и штета врз жи-
вотната средина. 

3. „Ранливост“ е присуството на посебни каракте-
ристики, специфики и околности на поединецот, заед-
ницата, системите или објектите кои ги прават подлож-
ни на негативните влијанија и оштетувачките ефекти 
на дадената опасност. 

4. „Изложеност“ е присуството на луѓе, материјал-
ни добра, природни богатства, системи, објекти или 
други елементи во зоните на опасност и кои со тоа при-
суство и сопствената ранливост се подложни на потен-
цијални загуби, оштетувања и други негативни влија-
нија. 

5. „Процена на ризик“ е утврдена  методологија/по-
стапка со која се одредува природата и обемот на ризи-
кот со анализа на потенцијалните опасности и со оце-
нување на постоечките услови на ранливост кои заедно 
би можеле потенцијално да им наштетат на изложените 
луѓе, имот, услуги, средства за егзистенција и животна-
та средина од која зависат. 

6. „Анализа на ризик“ е дел од процесот на проце-
ната на ризикот (и со тоа поврзаното мапирање на ри-
зик) која вклучува преглед на техничките карактери-
стики на опасностите, како што се нивната локалција, 
интензитет, зачестеност и веројатност; анализа на изло-
женоста и на ранливоста вклучително и физичките, со-
цијалните, здравствените, економските и еколошките 
димензи (последици); и оценка на способноста на пре-
овладувачките и алтернативните капацитети за справу-
вање во однос на веројатните сценарија на ризикот.  

7. „Превенција“ е збир на планирани, организирани 
и институционално раководени активности насочени 
кон намалување или целосно избегнување на неповол-
ните влијанија од опасностите и со нив поврзаните не-
среќи и катастрофи. 

8. „Отпорност“ е способност на системот за управу-
вање со кризи, локалната заедница или општеството 
кои се изложени на опасности, да пружат отпор, да аб-
сорбираат негативни влијанија, да се прилагодат на 
промените и да отпочнат процес на опоравување од 
ефектите од опасноста, и тоа навремено и ефикасно, 
преку одржување и обновување на нивните основни 
структури и функции. 

9. „Управување со ризик“ е систематски процес на 
употреба на правни механизми, организациски и опера-
тивни способности и капацитети за спроведување стра-
тегии, политики, како и конкретни мерки и активности 
за превенција и справување со цел да се намалат нега-
тивните влијанија на опасноста и можноста истата да 
прерасне во поголема несреќа или катастрофа. 

10. „Процена на загрозеноста на безбедноста на Ре-
публика Македонија од сите ризици и опасности“, е до-
кументот во кој се интегрирани процените на надлеж-
ните државни субјекти, за ризици и опасности од нивна 
надлежност, како и поодделните процени за загрозено-
ста на подрачјата на општините и на градот Скопје и 
која е во функција на планско, навремено, целесообраз-
но и координирано донесување на одлуки, насоки и 
препораки за преземање на потребните мерки и актив-
ности на субјектите на Системот за управување со кри-
зи на национално и локално ниво. 

11. „Процена на загрозеноста на подрачјата на оп-
штините и на градот Скопје од сите ризици и опасно-
сти“ е документ во кој се интегрирани процените на 
надлежните локални органи, кои се однесуваат за по-
драчјето на општините и на градот Скопје и кои е  се 
во функција на планско, навремено, целесообразно и 
координирано донесување на одлуки, насоки и препо-
раки за преземање на потребните мерки и активности 
на субјектите на Системот за управување со кризи на 
локално ниво. 

 
II. СОДРЖИНА И СТРУКТУРА НА ПРОЦЕНАТА 

 
Член 3 

Содржината и структурата на „Процената на загро-
зеноста на безбедноста на Република Македонија од 
сите ризици и опасности“ и „Процена на загрозеноста 
на подрачјата на општините и на градот Скопје од сите 
ризици и опасности“ (во натамошниот текст „Проце-
на“), се состои од Општ и Посебен дел.  

 
Член 4 

Општиот дел од Процената содржи:  
Вовед 
I. Генерален опис на целите на Процената 
(1)Територијален опфат (територија на Република 

Македонија, подрачје на општините и на градот Скоп-
је, подрачје на Регионален центар) на Процената,  

(2) Геостратегиски карактеристики и положба,  
(3) Цел на Процената,  
(4) Предмет и задачи на Процената. 
 
II. Процес на анализа 
(1) Идентификација на територијата/подрачјето и 

административно-управните единици вклучени во ана-
лизата;  

(2) Институции/субјекти во системот за управување 
со кризи кои се вклучени во процесот на анализата,  

(3) Интеракција со другите институции/субјекти од 
системот за управување со кризи (координација, кому-
никација, соработка);  
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(4) Извори на податоци, и процес/процедури за нив-
на размена, и  

(5) Механизми на координација со други институ-
ции/субјекти кои спроведуваат активности од сличен 
карактер, (изработуваат процени за одреден вид на ри-
зици и опасности од нивна надлежност или за разли-
чен/ист територијален опфат). 

 
III. Елементи на ризикот 
Опис на територијата/подрачјето на опфат со Про-

цената: 
(1) Географски карактеристики: 
1.1. Географска положба и големина,  
1.2. Релјефни карактеристики, 
1.3. Пошуменост и друга вегатициска покриеност, 
1.4. Основни карактеристики на земјиштето,  
1.5. Климатски услови,  
1.6. Хидрографска мрежа, вид и количина на атмо-

сферски и други води,  
1.7. Друго. 
(2) Организација и користење: 
2.1. Социо-економски карактеристики,  
2.2. Природни ресурси (земјоделско земјиште, шу-

ми и шумско земјиште, минерални ресурси и рудници, 
водни ресурси и водостопанска инфраструктура, енер-
гетски извори и енергетска инфраструктура и друго),  

2.3. Население и организација на населбите и дејно-
стите (урбанизација и мрежа на населби, уредување на 
селските населби и подрачја, домување, и сл.),  

2.4. Комуникациска мрежа, сообраќај и врски,  
2.5. Животна средина и природни богатства,  
2.6. Културно-историско наследство,  
2.7. Патна мрежа, по видови на патишта,  
2.8. Останата инфраструктура, по видови, и  
2.9. Друго.  
(3) Населени места: 
3.1. Имиња, големина и граници на секој град и по-

големи населени места,  
3.2. Урбана – рурална структура на населбите,  
3.3. Демографски профил: број и карактеристики на 

населените места, број и структура на населението (на-
ционална застапеност, старосни групи, родова припад-
ност, образование, економска активност, лица со по-
себни потреби и други демографски параметри, вклу-
чувајќи ги промените кои се случиле во последните 2-3 
децении), вкупно и посебно, по населени места, и 

3.4. Друго. 
(4) Економски профил: 
4.1.Стопанска развиеност,  
4.2.Присутна индустрија и други производни капа-

цитети (по градови и населени места), 
4.3.Индустрија со хазарден потенцијал (со посебно 

елаборирање на потенцијалот за загрозување), 
(5) Генерални карактеристики на развојот:  
5.1. Актуелната намена на земјиштето и развојните 

карактеристики,  
5.2.Развојни цели за територијата/подрачјето, како 

дел од националните/локални планови (Просторен 
план на Република Македонија, Генерален/детален ур-
банистички план и сл.). 

(6) Сумарен и детален опис на застапените елемен-
ти на ризикот според номенклатурата на средства и 
други блага од Единствената методологија за процена 
штети од елементарни непогоди („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 75/2001).  

 
Член 5 

Посебниот дел од Процената содржи:   
I. Ризици и Опасности:  
Профилирање на ризиците и опасностите за дадена-

та територија/подрачје, односно идентификација на 
присутните и очекуваните опасности на кои територи-
јата/подрачјето била/е изложена, нивен опис, анализа, 
проценување на веројатноста за случување, по време и 
простор, очекуван интензитет/јачина на влијание и 
можни последици.  

 
II. Процена на ризикот-постапки и активности:  
(1) Процена на опасност: 
1.1.Истражување, документирање и анализа на ин-

формации и документи за случените во минатото не-
среќи и непогоди предизвикани од опасностите кара-
ктеристични за територијата/подрачјето која е опфате-
на со процената,  

1.2.Определување/профилирање на потенцијалните 
извори на загрозување-опасности, кои можат да пре-
дизвикаат одредено загрозување на безбедноста на Ре-
публиката или подрачјето на општините и на градот 
Скопје,  

1.3.Проценување на веројатноста за нивно случува-
ње (по време, место, интензитет), со научно и методо-
лошки поткрепен процес на обработка на верификува-
ни информации во организирана и координирана меѓу-
ресорска соработка со сите вклучени субјекти од систе-
мот за управување со кризи, 

1.4.Визуелизација на резултатите/наодите од проце-
ната, на карти/мапи за опасностите, матрици на опас-
ност и други форми за визуелизација, поддржано со со-
одветна информатичка технологија, како Географски 
информациони системи-ГИС и сл., 

1.5. Други постапки и активности. 
 
(2) Процена на ранливост и изложеност на посеб-

ните елементи кон кои е насочен ризикот: 
2.1.Процената на ранливоста и изложеноста опфаќа 

анализа и дефинирање на посебните карактеристики, 
специфики и околности на поединецот, заедницата, об-
јектите и системите кои ги прават подложни на нега-
тивните влијанија на оштетувачките ефекти на дадена-
та опасност. 

2.2.Квалитативна и квантитативна анализа на созда-
дените вредности, идентификација на типологијата на 
објектите и нивниот број, на инфраструктурата и на 
критичните објекти кои се чуствителни на конкретната 
опасност/, со мапирање (до колку е можно). 

2.3.Квалитативна и квантитативна анализа на изло-
женото население (родова структура, старосни групи, 
групи со посебни потреби итн), со мапирање (до колку 
е можно). 
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2.4. Процена на влијанието (ранливост и изложе-
ност) од конкретната опасност врз објекти и инфра-
структура:  

2.4.1.Оштетувањето на објекти, по конструктивни 
типови, степен на оштетување и број;  

2.4.2.Оштетување на инфраструктурата, по различни 
категории на инфраструктура и степен на оштетување;  

2.4.3.Критични објекти по категории на намена, кон-
структивна типологија, степен на оштетување и број;  

2.4.4.Останати објекти и инфраструктура, по типо-
логија, степен на оштетување, број и други релевантни 
карактеристики. 

2.5. Процена на влијанието (ранливост и изложе-
ност) од конкретната опасност врз населението:  

2.5.1. Живот и здравје,  
2.5.2. Смртност и повреди, (по типологија и интен-

зитет),  
2.5.3. Појава на болести и зарази, и др. 
2.6.Процена на влијанието (ранливост и изложе-

ност) на институциите/субјектите на системот за упра-
вување со кризи (капацитет и способности), 

2.7.Процена на директните, индиректните и долго-
рочните физички и економски загуби по категории, на 
разгледуваните елементи на ризикот, 

2.8.Збирна оцена и економски биланс на потенци-
јалниот ризик со процена на неговото влијание врз еко-
номијата на територијата/подрачјето. 

2.9. Процена за други елементи на ризикот. 
 
(3) Капацитет и способност на Системот за упра-

вување со кризи за превенција, рано предупредува-
ње и одговор на проценетиот ризик: 

3.1.Осврт на секторски стратегии, политики и пла-
нови за намалување/превенција, односно справување 
со проценетиот ризик, 

3.2. Осврт на ресурсите за одговор (човечки, мате-
ријални, технички и др;) кои се наоѓаат на територијата 
на која се однесува процената; 

3.2.Процена на потреби (опрема) и секторски под-
готовки (обука, вежби) за спроведување на потребните 
мерки и активности насочени кон превенција, рано 
предупредување и справување со проценетата состојба; 

3.3.Координација, комуникација и одлучување за 
примената на мерките и ресурсите, преку стандардни 
оперативни постапки; 

3.4.Мерки за справување и отстранување на после-
диците од случени несреќи и катастрофи,   

3.5. Процена на штети со изразени финансиски 
импликации, 

3.6. Управување со ревитализација по елиминира-
њето на кризата, 

 
(4) Прилози на Процената, (карти и други елементи 

за визуелизација на содржината од Процената); 
 

Член 6 
Во Процената се означува степенот на загрозеност 

на безбедноста на Република Македонија и на подрач-
јето на општините и на градот Скопје, и тоа:  

- Прв степен (зелено) означува редовна состојба 
(нема ризик). 

- Втор степен (сино) означува низок ризик (редовна со-
стојба со ретко манифестирани појави на загрозеност),  

- Трет степен (жолто) означува покачен ризик (мо-
жен почеток на криза или кризна состојба), 

- Четврт степен (портокалово), означува висок ризик и 
веројатност за почеток на криза или кризна состојба,  

- Петти степен (црвено), означува највисок ризик и 
загрозеност на виталните вредности (создадени услови 
за прогласување на криза или кризна состојба). 

 
Член 7 

Појаснувања за опфатот на содржината и структу-
рата на Процената ќе се вршат согласно упатствата да-
дени од страна на Центарот за управување со кризи. 

 
III. ИЗРАБОТКА НА ПРОЦЕНАТА 

 
Член 8 

„Процената на загрозеноста на безбедноста на Ре-
публика Македонија од сите ризици и опасности“ се 
изработува во организиран процес на постојана кому-
никација, координација и размена на податоци, инфор-
мации и документи, помеѓу Центарот за управување со 
кризи и органите на државната управа, кои извршуваат 
обврски согласно Законот за управување со кризи. 

 
Член 9 

„Процените на загрозеноста на подрачјата на оп-
штините и на градот Скопје“ се изработуваат во орга-
низиран процес на постојана комуникација, координа-
ција и размена на податоци, информации и документи, 
помеѓу Регионалните центри и субјектите од системот 
за управување со кризи на локално ниво.  

 
Член 10 

Од страна на органите на државната управа кои се 
членови на Групата за процена, се изработуваат оддел-
ни процени од нивна надлежност, кои се однесуваат на 
посебни ризици и опасности.   

 
Член 11 

(1) „Процената на загрозеноста на безбедноста на 
Република Македонија од сите ризици и опасности“ ка-
ко единствен (обединет) документ се изработува во 
еден примерок. 

(2) „Процената на загрозеноста на подрачјата на оп-
штините и на градот Скопје“ се изработува во Регио-
налниот центар, во два идентични примероци,  од кои 
едниот останува во Регионалниот центар, а другиот се 
доставува во Центарот за управување со кризи. 

 
IV. НАЧИН НА ЧУВАЊЕ, АЖУРИРАЊЕ И ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СУБЈЕКТИТЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УП-
РАВУВАЊЕ СО КРИЗИ НА КОИ ИМ СЕ ДОСТАВУ-

ВА ЦЕЛОСНА ИЛИ ИЗВОД ОД ПРОЦЕНАТА 
 

Член 12 
(1) Единствениот примерок од „Процената на загро-

зеноста на безбедноста на Република Македонија од 
сите ризици и опасности” и вториот примерок од “Про-
цените на загрозеноста на подрачјата на општините и 
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на градот Скопје“ се чуваат во Центарот за управување 
со кризи, во Скопје, каде се обезбедуваат соодветни 
просторни и технички услови и се преземаат потребни 
мерки за чување и ракување со класифицираните ин-
формации и документи, како делови од процените, сог-
ласно прописите за класифицирани информации. 

(2) Еден од примероците од „Процената на загрозе-
носта на подрачјата на општините и на градот Скопје, 
од сите ризици и опасности“ се чува во регионалниот 
центар, каде се обезбедуваат соодветни просторни и 
технички услови и се преземаат потребни мерки за чу-
вање и ракување со класифицираните информации и 
документи, како делови од процените, согласно пропи-
сите за класифицирани информации. 

 
Член 13 

(1) Ажурирањето на процените како процес се вр-
ши редовно, а по укажана потреба и вонредно. 

 (2) Со одлука која се донесува од страна на Група-
та за процена, активностите за редовното ажурирање 
на „Процената на загрозеноста на безбедноста на Ре-
публика Македонија од сите ризици и опасности“, ко-
ординирани од Центарот за управување со кризи, за-
почнуваат во текот на вториот квартал од годината. 

(3) „Процената на загрозеноста на безбедноста на 
Република Македонија од сите ризици и опасности“, 
вонредно се ажурира на предлог на еден или повеќе 
членови на Групата за процена.  

 
Член 14 

(1) Со одлука која се донесува од страна на Советот 
на општината, односно Советот на градот Скопје, 
активностите за редовно ажурирање на „Процената на 
загрозеноста на подрачјата на општините и на градот 
Скопје, од сите ризици и опасности“, координирани од 
страна на надлежниот регионален центар, отпочнуваат 
во текот на првиот квартал на годината. 

(2) „Процената на загрозеноста на подрачјата на оп-
штините и на градот Скопје, од сите ризици и опасно-
сти“, вонредно се ажурира на предлог на регионалниот 
центар. 

 
Член 15 

(1) Определувањето на субјектите и начинот на кој 
им се доставува целосна или извод од “Процената на 
загрозеноста на безбедноста на Република Македонија 
од сите ризици и опасности“, се врши од страна на 
Групата за процена, по претходно барање на субјекти-
те, преку Центарот за управување со кризи.  

(2) Определувањето на субјектите и начинот на кој 
им се доставува целосна или извод од “Процената на 
загрозеноста на подрачјата на општините и на градот 
Скопје, од сите ризици и опасности“, се врши од стра-
на на Советот на општината и Советот на град Скопје, 
по претходно барање на субјектите, преку регионални-
от центар. 

 
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 16 

Оваа Уредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.      

 
Бр. 51-8133/1-10                Заменик на претседателот 

25 јануари 2011 година           на Владата на Република 
        Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

277. 
Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен  весник на Република Македо-
нија” бр. 08/2005 и 150/2007), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 25.1.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА-
ТА УСТАНОВА-МУЗЕЈ СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура, му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

1. Скулптура „Просјак“ – од авторот Наташа Божа-
рова, со димензии: висина 120 цм и ширина 100 цм, ма-
теријал: бронза, поставена на сив мермерен постамент 
со димензии: 50х120х120 цм, на локација според ми-
кролокациски услови (графички прилог од ДУП цен-
трално градско подрачје на град Скопје „Мал Ринг“ 
Општина Центар, Скопје), обезбедена со Одобрение за 
поставување уметничка скулптура бр. 08-753/1 од 
27.2.2009 година, издадено од Општината Центар; 

2. Скулптура „Дрво“ – од авторот Дамјан Ѓуров, со 
димензии: висина 6м, материјал: бронза и мермер, по-
ставена на сив мермерен постамент со димензии: 3 м 
ширина, 50 цм горниот дел и 60 цм долниот дел, на ло-
кација според микролокациски услови (графички при-
лог од ДУП централно градско подрачје на град Скопје 
„Мал Ринг“ Општина Центар, Скопје), обезбедена со 
Одобрение за поставување уметничка скулптура бр. 
08-3564/1 од 30.12.2008 година, издадено од Општина-
та Центар; 

3. Скулптура „Жена која медитира“ – од авторот 
Томо Бундовски, со димензии: 100х100х230 цм, мате-
ријал: мермер, поставена на мермерен постамент со ди-
мензии: 140х140х50 цм, на локација според микролока-
циски услови (графички прилог од ДУП централно 
градско подрачје на град Скопје „Мал Ринг“ Општина 
Центар, Скопје), обезбедена со Одобрение за поставу-
вање уметничка скулптура бр. 27-509/16 од 08.04.2009 
година, издадено од Општината Центар; 

4. Скулптура „Мачка“– од авторот Томе Аџиевски, 
со димензии: 40х40х120, материјал: бронза, поставена 
на постамент рустикален декоративен мермер, со ди-
мензии: 3мх3мх50 цм и мермерна топка дијаметар 120 
цм, на локација според микролокациски услови (гра-
фички прилог од ДУП централно градско подрачје на 
град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, Скопје), 
обезбедена со Одобрение за поставување уметничка 
скулптура бр. 08-3567/1 од 30.12.2008 година, издадено 
од Општината Центар; 

5. Скулптура „Кафез на душата“ - од авторот Сашо 
Поповски, со димензии: 320х125х125 цм, материјал: 
бронза, поставена на локација  според микролокациски 
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услови (графички прилог од ДУП централно градско 
подрачје на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, 
Скопје), обезбедена со Одобрение за поставување 
уметничка скулптура бр. 27-509/7 од 6.3.2009 година, 
издадено од Општината Центар; 

6. Скулптура „Балерина“– од авторот Зоран Тошев-
ски, со димензии: 300х200х80 цм, материјал: метал, по-
ставена на локација според микролокациски услови 
(графички прилог од ДУП централно градско подрачје 
на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, Скопје), 
обезбедена со Одобрение за поставување уметничка 
скулптура бр. 27-509/6 од 6.3.2009 година, издадено од 
Општината Центар; 

7. Скулптура „Тешкото“ – од авторот Златан Трај-
ков, со димензии: 370х240х240 цм, материјал: бронза, 
поставена на локација според микролокациски услови 
(графички прилог од ДУП централно градско подрачје 
на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, Скопје), 
обезбедена со Одобрение за поставување уметничка 
скулптура бр. 27-509/9 од 6.3.2009 година, издадено од 
Општината Центар; 

8. Скулптура „Починка“–од авторот Ангел Нацев-
ски, со димензии: 3мх3мх2м, материјал: вештачки мер-
мер со гранула, поставена на локација според микроло-
кациски услови (графички прилог од ДУП централно 
градско подрачје на град Скопје „Мал Ринг“ Општина 
Центар, Скопје), обезбедена со Одобрение за поставу-
вање уметничка скулптура бр. 27-509/21 од 08.4.2009 
година, издадено од Општината Центар; 

9. Скулптура „Семејство“ - од авторот Бранко Ја-
кшиќ, со димензии: висина 2м, материјал: бронза, по-
ставена на армиранобетонски кружен постамент со ди-
јаметар 150 см и висина 50 см,  поставена на локација  
според микролокациски услови (графички прилог од 
ДУП централно градско подрачје на град Скопје „Мал 
Ринг“ Општина Центар, Скопје), обезбедена со Одо-
брение за поставување уметничка скулптура бр. 27-
509/17 од 8.4.2009 година, издадено од Општината 
Центар; 

10. Скулптура „Две форми“ – од авторот Ангел Ди-
мовски - Чауш, со димензии: висина 2 м, материјал: 
алуминиум, поставена на низок постамент со димензии 
50 цм, поставена на локација според микролокациски 
услови (графички прилог од ДУП „Голем Ринг Јужен 
дел“ Запад - Општина Центар, Скопје), обезбедена со 
Одобрение за поставување уметничка скулптура бр. 
08-2191/3 од 11.11.2009 година, издадено од Општина-
та Центар; 

11. Скулптура „Алуминиум“ – од авторот Владо 
Павлески, со димензии: 200х130х115, материјал: брон-
за, поставена на локација според микролокациски ус-
лови (графички прилог од ДУП централно градско по-
драчје на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, 
Скопје), обезбедена со Одобрение за поставување 
уметничка скулптура бр. 27-509/22 од 8.4.2009 година, 
издадено од Општината Центар; 

12. Скулптура - Композиција од два дела - ”Две де-
војки” - од авторот Александар Ивановски - Карадаре, 
со димензии: 220х220х120, материјал: бронза, поставе-

на на локација според микролокациски услови (гра-
фички прилог од ДУП централно градско подрачје на 
град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, Скопје), 
обезбедена со Одобрение за поставување уметничка 
скулптура бр. 27-509/20 од 8.4.2009 година, издадено 
од Општината Центар; 

13. Скулптура „Бесконечна циркулација“ – од авто-
рот Сашо Саздовски, со димензии: 250х50х70цм, мате-
ријал: мермер, поставена на локација  според микроло-
кациски услови (графички прилог од ДУП централно 
градско подрачје на град Скопје „Мал Ринг“ Општина 
Центар, Скопје), обезбедена со Одобрение за поставу-
вање уметничка скулптура бр. 08-753/4 од 27.2.2009 го-
дина, издадено од Општината Центар; 

14. Скулптура „Енергетски трансфер“ – од авторот 
Сашо Саздовски, со димензии: 180х80х80цм, матери-
јал: мермер, поставена на локација според микролока-
циски услови (графички прилог од ДУП „Дебар Маало 
2“ Општина Центар, Скопје), обезбедена со Одобрение 
за поставување уметничка скулптура бр. 08-753/3 од 
27.2.2009 година, издадено од Општината Центар; 

15. Скулптура „Бик“ – од авторот Дарко Дуковски, 
со димензии: 190х340х120цм, материјал: бронза, поста-
вена на локација според микролокациски услови (гра-
фички прилог од ДУП централно градско подрачје на 
град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, Скопје), 
обезбедена со Одобрение за поставување уметничка 
скулптура бр. 27-509/4 од 6.3.2009 година, издадено од 
Општината Центар; 

16. Скулптура „Градска плажа“ – од авторот Дарко 
Дуковски, со димензии: висина 230 цм, материјал: 
бронза, поставена на локација според микролокациски 
услови (графички прилог од ДУП централно градско 
подрачје на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, 
Скопје), обезбедена со Одобрение за поставување 
уметничка скулптура бр. 08-753/7 од 27.2.2009 година, 
издадено од Општината Центар; 

17. Скулптура „Чистач на кондури“ – од авторот 
Елена Дуковска, со димензии: висина 130 цм, матери-
јал: бронза, поставена на локација според микролока-
циски услови (графички прилог од ДУП централно 
градско подрачје на град Скопје „Мал Ринг“ Општина 
Центар, Скопје), обезбедена со Одобрение за поставу-
вање уметничка скулптура бр. 08-753/6 од 27.2.2009 го-
дина, издадено од Општината Центар; 

18. Скулптура „Маски“– од авторот Ристо Станков-
ски, со димензии: 170х60х60цм, материјал: бронза, по-
ставена на локација според микролокациски услови 
(графички прилог од ДУП централно градско подрачје 
на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, Скопје), 
обезбедена со Одобрение за поставување уметничка 
скулптура бр. 27-509/8 од 6.3.2009 година, издадено од 
Општината Центар; 

19. Скулптура „На кафе“ – од авторот Ристо Стан-
ковски, со димензии: 145цмх60цмх60цм, материјал: 
бронза, поставена на локација според микролокациски 
услови (графички прилог од ДУП централно градско 
подрачје на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, 
Скопје), обезбедена со Одобрение за поставување 
уметничка скулптура бр. 08-2195/1 од 30.7.2009 годи-
на, издадено од Општината Центар; 
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20. Скулптура „Излет“ - од авторот Ристо Станков-
ски, со димензии: 110х200х160, материјал: бронза, по-
ставена на локација според микролокациски услови 
(графички прилог од ДУП централно градско подрачје 
на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, Скопје), 
обезбедена со Одобрение за поставување уметничка 
скулптура бр. 27-509/19 од 8.4.2009 година, издадено 
од Општината Центар; 

21. Скулптура „Заљубени“ од авторот Димитар Фи-
липовски, со димензии: висина 2,5 м, материјал: брон-
за, поставена на локација според микролокациски ус-
лови (графички прилог од ДУП централно градско по-
драчје на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, 
Скопје), обезбедена со Одобрение за поставување 
уметничка скулптура бр. 08-3563/1 од 30.12.2008 годи-
на, издадено од Општината Центар; 

22. Скулптура „Шмизла“ – од авторот Димитар Фи-
липовски, со димензии: висина 2 м, материјал: бронза, 
поставена на локација  според микролокациски услови 
(графички прилог од ДУП централно градско подрачје 
на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, Скопје), 
обезбедена со Одобрение за поставување уметничка 
скулптура бр. 08-3568/1 од 30.12.2008 година, издадено 
од Општината Центар; 

23. Скулптура „ЕЕЕЈ“– од авторот Димитар Фили-
повски, со димензии: висина 200цм, материјал: бронза, 
поставена на локација  според микролокациски услови 
(графички прилог од ДУП централно градско подрачје 
на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, Скопје), 
обезбедена со Одобрение за поставување уметничка 
скулптура бр. 27-509/4 од 6.3.2009 година, издадено од 
Општината Центар; 

24. Скулптура „Набљудувач“ – од авторот Гроздан-
ка Каникова, со димензии: висина 2 м, материјал: брон-
за, поставена на локација  според микролокациски ус-
лови (графички прилог од ДУП централно градско по-
драчје на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, 
Скопје), обезбедена со Одобрение за поставување 
уметничка скулптура бр. 08-2196/1 од 30.7.2009 годи-
на, издадено од Општината Центар; 

25. Скулптура „Девојче“– од авторот Грозданка Ка-
никова, со димензии: висина 1,6 м, материјал: бронза, 
поставена на локација  според микролокациски услови 
(графички прилог од ДУП Централно зеленило покрај 
река Вардар – Градски парк Општина Центар, Скопје), 
обезбедена со Одобрение за поставување уметничка 
скулптура бр. 08-3563/1 од 30.12.2008 година, издадено 
од Општината Центар; 

26. Скулптура „Риба“–од авторот Грозданка Кани-
кова, со димензии: 4мх4,5м, материјал: бронза, поста-
вена на локација  според микролокациски услови (гра-
фички прилог од ДУП централно ДУП „Голем Ринг Ју-
жен дел Исток“ Општина Центар, Скопје), обезбедена 
со Одобрение за поставување уметничка скулптура бр. 
08-2194/1 од 30.7.2009 година, издадено од Општината 
Центар; 

27. Скулптура „Жирафа“ – од авторот Васил Нико-
ловски, со димензии:  висина 8,5 м, материјал: челик, 
поставена на локација пред Јавната установа Зоолошка 

градина на град Скопје, врз основа на согласност бр. 
03-112/2 од 31.3.2009 година, издадена од Јавната уста-
нова Зоолошка градина на град Скопје; 

28. Скулптура „Луѓе и птици“ – од авторот Иван 
Ивановски, со димензии:  170х70х60, материјал: поли-
мермер, поставена на локација  според микролокаци-
ски услови (графички прилог од ДУП Централно зеле-
нило покрај река Вардар – Градски парк Општина Цен-
тар, Скопје), обезбедена со Одобрение за поставување 
уметничка скулптура бр. 08-2191/2 од 11.11.2009 годи-
на, издадено од Општината Центар; 

29. Скулптура „Космоинтеграла – 2008“ - од авто-
рот Антони Мазневски, композиција од три дела со ди-
мензии: А. 300х300х300; В.160х270 и С.120х300, мате-
ријал: етернит, поставена на локација  според микроло-
кациски услови (графички прилог од ДУП централно 
градско подрачје на град Скопје „Мал Ринг“ Општина 
Центар, Скопје), обезбедена со Одобрение за поставу-
вање уметничка скулптура бр. 08-3566/1 од 30.12.2008 
година, издадено од Општината Центар; 

30. Скулптура „Грмушка“ - од авторот Искра Дими-
трова, со димензии:  ширина 1,5 м, висина на постоље 
2м со ширина 1,5м, материјал: инокс и грмушка, поста-
вена на локација  според микролокациски услови (гра-
фички прилог од ДУП централно градско подрачје на 
град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар, Скопје), 
обезбедена со Одобрение за поставување уметничка 
скулптура бр. 08-2191/1 од 30.7.2009 година, издадено 
од Општината Центар; 

31. Скулптура „Жена со гитара“ - од авторот Сини-
ша Новески, со димензии: 120х80х90цм, поставена на 
армирана бетонска основа со димензии: 130х120х50цм, 
материјал: мермер, поставена на локација  според ми-
кролокациски услови (графички прилог од ДУП цен-
трално градско подрачје на град Скопје „Мал Ринг“ 
Општина Центар, Скопје), обезбедена со Одобрение за 
поставување уметничка скулптура бр. 08-753/2 од 
27.2.2009 година, издадено од Општината Центар; 

32. Скулптура „Сивец”– од авторот Симеон Арнау-
дов, со димензии: 200х120х80цм, материјал: мермер, 
поставена на локација според микролокациски услови 
(графички прилог од ДУП ДУП градска четврт „Дебар 
Маало 2“ Општина Центар, Скопје), обезбедена со 
Одобрение за поставување уметничка скулптура бр. 
08-3730/1 од 18.12.2009 година, издадено од Општина-
та Центар. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на Националната 
установа - Музеј на современата уметност – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-
кторот на Националната установа - Музеј на совреме-
ната уметност – Скопје, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука, 
која се дава на трајно користење. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
          Бр.51-74/1                      Заменик на претседателот 
25 јануари 2011 година           на Владата на Република 
            Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
278. 

Врз основа на член 95 од Законот за културата 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 31/1-
998; 49/2003; 82/2005; 24/2007 и 116/2010), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
25.1.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВ-
РДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ  

УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на мрежата на нацио-

налните установи од областа на културата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 84/03), во член 2 
во насловот Штип во точката 2 зборот „Библиотека“ се 
заменува со зборовите „Универзитетска библиотека“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.51- 126/1                       Заменик на претседателот 

25 јануари 2011 година           на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
279. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА КОМИ-
СИЈАТА  ЗА  ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на недвижна 
ствар со површина од 208 м2, лоцирана на десната 
страна од влезот на дваесетти кат во објектот Кула РТ-
2 и РТ-1 на ул. “Кеј Димитар Влaхов“ бб Скопје, КП 
бр. 12231, запишан во Имотен лист бр.9157 КО Центар 
1, сопственост на Република Македонија. 

Член 2 
Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се да-

ва на трајно користење на Комисијата за заштита од 
дискриминација, без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија и Комисијата за заштита од дискриминација, 
во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на 
ова одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 51-405/1                      Претседател на Владата 

1 февруари 2011 година        на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
280. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 1.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за финансии бр. 07-152/2 од 
24.1.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 51-476/1                     Заменик на претседателот 

1 февруари 2011 година          на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
281. 

Врз основа на член 89, став 3 од Законот за  конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 
139/08 и 64/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 25.1.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА  ЗА 
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО 
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА ПРОЕКТОТ – ИЗГРАДБА НА МИНИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА АКУМУЛАЦИЈА  

И БРАНА „ТУРИЈА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

започнување на постапка за Јавно приватно партнерс-
тво за реализација на Проектот – изградба на мини хи-
дроелектрична централа на акумулација и брана „ТУ-
РИЈА“., донесена од Одборот на водокорисници на  
Водостопанство „Струмичко Поле“ број 02-1107/6 од 
25.01.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 51-2300/1-10              Заменик на претседателот  
25 јануари 2011 година           на Владата на Република  
          Скопје         Македонија,  
                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
282. 

Врз основа на член 90 став 3 од Законот за управу-
вање со отпад („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008 и 
143/2008), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 25.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ДЕПОНИ-
РАЊЕ НА ОПАСЕН ОТПАД НА ЈАВНОТО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ ЗА ДЕПОНИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН  

ОТПАД ДРИСЛА СКОПЈЕ 
 
1. Со  оваа  одлука  се  одобрува Тарифникот за де-

понирање на опасен отпад на Јавното претпријатие за 
депонирање на комунален отпад Дрисла Скопје  бр.02-
3627/2 од 30.12.2010 година, донесен од Управниот од-
бор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана 
на 30.12.2010 година. 

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

 
    Бр. 51-7668/1-10                Заменик на претседателот  
25 јануари 2011 година            на Владата на Република  
          Скопје         Македонија,  
                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

283. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за Државниот 

испитен центар („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.142/2008 и 148/2009), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 25.1.2011 година, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА  

ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување на Статутот на Државниот 
испитен центар, бр.02-34/1 од 14.1.2011 година, дон-
есена од Управниот одбор на Државниот испитен цен-
тар. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републ-
ика Македонија“. 

 
Бр.51-7744/1-10                 Заменик на претседателот 

25 јануари 2011 година           на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
284. 

Врз основа на член 34 од Законот за научно-истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008 и 103/2008), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 
2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА В.Д. ДИРЕКТОРОТ НА ЈНУ ИНСТИ-
ТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА 

АЛБАНЦИТЕ – СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за ду-
ховно културно наследство на Албанците – Скопје, бр. 
0201-191/5 од 20 декември 2010 година, со која за вр-
шител на должноста директор на Институтот е избран 
Наим Алими. 

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

 
           Бр. 22-679/2                    Претседател на Владата 
1 февруари 2011 година         на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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285.

П Р О Г Р А М А 
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 

2011 ГОДИНА 
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          Бр. 51-205/1                     Заменик на 
претседателот 
1 февруари 2011 година                      на Владата на Република 
             Скопје                                  Македонија, 
                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 
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4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 51 

       Бр. 51-8039/1                      Заменик на претседателот  
5 јануари 2011 година                  на Владата на Република 
           Скопје                      Македонија, 
                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 52 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 61 

 
 
 



Стр. 62 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 

 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ 

ПОТРЕБНИ ЗА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

       Бр. 12-46717/3         
3 февруари 2011 година                                                           Министер за финансии, 
     Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
 
287. 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 

 
 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 93 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
288. 

Врз основа на член 11 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 6 и 
член 61 став (1) од Законот за возила (,,Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.140/2008), министе-
рот за економија донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО 

 
Член 1 

Во Правилникот за единечно одобрување на возило 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
16/2010, 62/2010 и 105/2010),  во членот 6 по ставот (3) 
се додава нов став  (4) кој гласи: 

„ (4) Техничките барања за половните возила од ка-
тегорија М1, произведени во Соединетите Американ-
ски Држави, кои треба да ги исполнуваат во постапката 
за единечно одобрување, се дадени во Прилог XIX  кој 
е составен дел од овој правилник. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

289. 
Врз основа на член 45 став 4 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.82/08, 143/08 и 56/10), министерот за транс-
порт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КО-
МУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ 
НА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА  УРЕДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОСТ ОД  

СТЕПЕНОТ НА УРЕДЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за степенот на уредување на гра-

дежно земјиште со објекти на комунална инфрастру-
ктура и начинот на утврдување на висината на тро-
шоците за уредувањето во зависност од степенот на  

Член  2 
Во членот 7 по ставот (3) се додава нов став  (4)  кој гласи: 
„(4) Органот за одобрување прифаќа секој систем, 

компонента од одделна самостојна техничка единица 
со доказ од соодветна надлежна институција од Соеди-
нетите Американски Држави.“ 

Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 3 
Во членот 8  во ставот (3) по алинеја 3, се додава 

нова алинеја 4 која гласи:  
„- за возилата од член 6 став (4) на овој правилник 

се доставува и доказ за исполнување на стандардот за 
емисија на издувни гасови издаден од Агенцијата за за-
штита на животната средина (EPA) од Соединетите 
Американски Држави.” 

 
Член 4 

Одредбите на членовите 1,  2 и 3 од овој правилник 
ќе се преминуваат до влезот на Република Македонија 
во Европската унија. 

 
Член 5 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во ,,Службен весник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 25-751/4 

1 февруари 2011 година                         Министер, 
     Скопје                                   Фатмир Бесими, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
уреденост („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 88/09, 114/09, 157/09, 63/10 и 98/10) во член 4 
став 1 во точката 2 воведната реченица се менува и гла-
си: 

„За деловни и јавни објекти:“ 
По точката 3 се додава нова точка 4 која гласи: 
„4. за објектите од група на класи на намени Г – 

производство, дистрибуција и сервиси: 
- Г1 тешка и загадувачка индустрија,  0,05; 
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,  0,05 
-Г3 сервиси,  0,05 
-Г4 стоваришта,  0,05“. 
 

Член 2 
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 02-253/2 

27 јануари 2011 година                          Министер, 
     Скопје                                Миле Јанакиески, с.р. 



Стр. 94 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СЕЛЕКТИРАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА 
ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 
290. 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 95 

 



Стр. 96 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 

         Бр. 04/544/1        
1 февруари 2011 година                          Министер, 
            Скопје                     м-р Иво Ивановски, с.р. 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 



4 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 111 

 
 
 
 



Стр. 112 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2011 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

291. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето бр. 08 -УП1-1 од 10-01-2011 
година, на седницата одржана на ден 24.1.2011 година, 
го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Горан Ковачевиќ од Скопје, издадена со Решение бр. 
07-537/4 од 29.3.2006  година од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Го-
ран Ковачевиќ се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Горан Кова-
чевиќ престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонијa”. 

 
    Бр. 08-УП1 1              Комисија за хартии од вредност 
24 јануари 2011 година       на Република Македонија 

     Скопје                               Претседател, 
                                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
292. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето бр. 08 -УП1-3 од 11.1.2011 
година, на седницата одржана на ден 24.1.2011 година, 
го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Драган Лесиќ од Скопје, издадена со Решение бр. 07-
684/4 од 25.4.2006  година од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Драган Лесиќ се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Драган Ле-
сиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонијa”.  

 
    Бр. 08-УП1 3              Комисија за хартии од вредност 
24 јануари 2011 година       на Република Македонија 

     Скопје                               Претседател, 
                                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

293. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за преземање 

на акционерски друштва („Службен весник на РМ“ број 
4/2002, 37/2002, 36/2007 и 67/2010), а во врска со член 52, 
став 3 и член 184, точка  а) и г)  од  Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија на својата седница одржана на ден 
24.1.2011 година, го донесе следното   

Р Е Ш Е Н И Е  
1. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и пра-

вото на дивиденда на 149 обични акции со право на 
глас на издавачот „Тајмиште“ АД Кичево, во сопстве-
ност на лицето Владимир Толески, што претставуваат 
0,62% од обичните акции со право на глас на издавачот 
„Тајмиште“ АД Кичево.      

2. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и пра-
вото на дивиденда на 3.176 обични акции со право на 
глас на издавачот „Тајмиште“ АД Кичево, во сопстве-
ност на лицето Марија Толеска, што претставуваат 
13,29% од обичните акции со право на глас на издава-
чот „Тајмиште" АД Кичево.      

3. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и пра-
вото на дивиденда на 2.591 обични акции со право на 
глас на издавачот „Тајмиште“ АД Кичево, во сопстве-
ност на лицето Наташа Толеска, што претставуваат 
10,85% од обичните акции со право на глас на издава-
чот „Тајмиште“ АД Кичево.      

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова 
Решение, да го евидентира одземањето (ограничување-
то) на правото на глас и на правото на дивиденда на ак-
циите од точките 1, 2 и 3 на ова решение на сметките 
на хартии од вредност на лицата Владимир Толески, 
Марија Толеска и Наташа Толеска. 

5. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво со 
посебни обврски за известување „Тајмиште“ АД Киче-
во да врши исплата на дивиденда на акциите од точки-
те 1, 2 и 3 на ова Решение.  

6. Ограничувањата на акциите од точките 1, 2 и 3 на 
ова решение ќе важат додека истите се во сопственост 
на поврзаните лица Владимир Толески, Марија Толе-
ска и Наташа Толеска. 

7. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото 
донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.  
      Бр. УП1 08 - 10        Комисија за хартии од вредност 
24 јануари 2011 година       на Република Македонија 

     Скопје                               Претседател, 
                                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

294. 
По извршениот преглед утврдено е дека во Правил-

никот за методологијата за пресметка на сопствените 
средства на пензиско друштво („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 11/2011) е направена технич-
ка грешка, поради што се дава  

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 
ПРЕСМЕТКА НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА 

ПЕНЗИСКО ДРУШТВО  
Во член 5 наместо зборовите: „сопствените средс-

тва“ треба да стои зборот „капиталот“.  
        Бр. 01-119/10                                   Претседател  
3 февруари 2011 година                  на Управниот одбор, 
             Скопје                                 Анета Димовска, с.р. 
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