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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4247. 

Врз основа на член 28 став (5) од Законот за финан-

сиската полиција („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.12/2014 и 43/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, 

донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРИСИЛА 

КАКО И НОСЕЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ОГНЕ-

НОТО ОРУЖЈЕ ОД СТРАНА НА ФИНАНСИСКИТЕ 

ПОЛИЦАЈЦИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со оваа уредба се пропишува употребата на средст-

вата за присила, како и носењето и употребата на огне-

ното оружје од страна на финансиските полицајци. 

  Стр. 
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Член 2 

Средства за присила во смисла на оваа уредба се 

физичка сила и средства за врзување на лица кои се 

користат заради совладување на отпор при приведува-

ње на лица и лишување од слобода на лица во случаи 

предвидени со закон. 

 

 

Член 3 

Кога постојат можности за употреба на повеќе 

средства за присила, ќе се употреби средството за при-

сила кое, со оглед на настанатата ситуација, нема да 

предизвика штета или штетата ќе биде минимална. 

 

Член 4 

Пред секоја употреба на средства за присила или 

огнено оружје финансискиот полицаец доколку за тоа 

постојат услови, се легитимира и јасно го предупре-

дува лицето за употребата на средства за присила или 

огнено оружје.  
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Член 5 

Пукањето во воздух, заради сигнализација, барање 

помош и застрашување, како и пукање во животни кога 

тие го загрозуваат животот на луѓето, не се смета како 

употреба на огнено оружје во смисла на оваа уредба. 

 

II. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА  

ЗА ПРИСИЛА 

 

Член 6 

Финансискиот полицаец може да употреби физичка 

сила, заради совладување на отпор на лице кое треба да 

се приведе, задржи или лиши од слобода а истото дава 

отпор, заради одбивање напад од себе или од друго 

лице, како и заради присилно отстранување на лице од 

определено место или лице кое не постапува по наред-

ба на финансиски полицаец. 

 

Член 7 

Како употреба на физичка сила се смета зафаќање 

со раце и други вештини на самоодбрана или за напад 

со кои се присилува на послушност лицето во случаите 

од член 6 на оваа уредба. 

 

Член 8 

Отпор, во смисла на член 6 на оваа уредба се смета 

секое спротивставување на наредбите на финансискиот 

полицаец издадени за оддалечување од определено 

место, за соодветно постапување, за приведување, за-

држување или лишување од слобода, со кое тоа се оне-

возможува. 

Отпорот може да биде активен и пасивен. 

Активен отпор постои кога лицето дава отпор со 

употреба на оружје, орудие, други предмети или фи-

зичка сила (се бори, се турка, се засолнува со разни 

предмети) и на тој начин го оневозможува финансис-

киот полицаец да ги извршува службените работи. 

Пасивен отпор постои кога лицето нема да одго-

вори на наредба на финансискиот полицаец или ќе се 

стави во таква положба (ќе легне, ќе клекне, ќе се фати 

за некој предмет и слично) со кое го оневозможува 

извршувањето на службените работи. 

 

Член 9 

Финансискиот полицаец престанува со употребата 

на физичката сила штом ќе престане непосредниот на-

пад или отпорот од страна на лицето против кое е упот-

ребена физичката сила. 

 

III. НОСЕЊЕ И УПОТРЕБА НА  

ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

 

Член 10 

Финансиските полицајци довереното оружје го но-

сат само при извршување на службените работи, како и 

на редовниот пат до работното место и при враќање од 

работното место до својот дом. 

Финансиските полицајци носат оружје во футрола 

на појасот од панталоните или во футрола за прикрие-

но носење на оружје со себе. Во вонредни околности 

со оглед на работната обврска што се извршува оружје-

то може да се носи на начин што ќе овозможи поефи-

касна употреба на истото. 

 

Член 11 

Финансиски полицаец може да употреби огнено 

оружје кога е во ситуација на самоодбрана, односно ако 

со други средства на присила не може да одбие од себе 

непосреден противправен напад со кој се загрозува 

неговиот живот или животот на други лица, ако физички 

е нападнат на начин или со средство (оружје, опасно 

орудие или друг сличен предмет со кој може да се загрози 

животот), кое претставува непосредна опасност по 

животот, ако нападот по живот го вршат две или повеќе 

лица, односно напад од очигледно физички посилно лице 

или лице кое се служи со посебни вештини. 

Како напад со огнено оружје се смета и самото по-

сегање на огнено оружје од напаѓачот. 

 

Член 12 

Финансиски полицаец ќе употреби огнено оружје 

спрема лице што врши напад врз друго лице или објект 

на Управата за Финансиска полиција, ако нападот е не-

посреден и сé уште не престанал, а напаѓачот прет-

ходно бил гласно предупреден за употребата на огнено 

оружје. 

 

Член 13 

Финансиски полицаец ќе употреби огнено оружје 

ако претходно го предупредил лицето и при лишување 

од слобода со истовремено повикување: "Стој ќе пу-

кам". Ако лицето не застане, финансискиот полицаец 

ќе го повтори повикот и ако при повторниот повик 

лицето не застане, финансискиот полицаец ќе употреби 

огнено оружје, на начин настојувајќи првенствено да 

се онеспособи лицето. 

 

Член 14 

Финансиски полицаец ќе употреби огнено оружје 

кога не може со други средства или на друг начин да 

спречи намерно оштетување на објекти или средства 

на Управата за Финансиска полиција. 

Како намерно оштетување на објект или средства 

на Управата за Финансиска полиција во смисла на оваа 

уредба, се смета секое дејствие насочено кон против-

правно одземање на имотот, оштетување или уништу-

вање на објектот или на поодделни негови делови, како 

и расипување, уништување или злоупотребување на 

уредите во објектот. 

 

Член 15 

Финансиски полицаец нема да употреби огнено 

оружје доколку со тоа се доведува во опасност животот 

на други граѓани, во случај на бегство на бремена жена 

чија бременост е видлива, деца, старци, освен ако овие 
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лица со огнено оружје или со други опасни средства 

непосредно го загрозуваат животот на финансискиот 

полицаец или на друго лице. 

 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 16 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42 -7015/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4248. 

Врз основа на член 383 став 1 алинеја 1 и член 418 

став 1 од Закон за трговските друштва („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 28/04, 25/07, 87/08, 

42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14 и 41/14), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерско друштво за тран-

спорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје, на 

седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА МАКЕ-

ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 

 

Член 1 

„Во Статутот на Македонски железници Транспорт 

АД-Скопје бр. 19-2597/4 од 8 мај 2007 година, бр. 

583/1-2 од 29.7.2009 година, бр. 997/1-1 од 24.2.2010 

година и бр. 925/1-3 од 6.9.2012 година, во членот 6 

став 1 по алинеја 36 се додава алинеја 37 која гласи: 

„85.32  Техничко и стручно средно образование". 

 

Член 2 

Во членот 53 во ставот 3 алинеја 2 се додава нова 

алинеја 3 која гласи: „Правилник за формирање и начи-

нот на работа на Центарот за обука и работењето на 

Центарот за обука". 

 

Член 3 

Се овластува Надзорниот одбор на Македонски же-

лезници Транспорт АД-Скопје да подготви пречистен 

текст на Статутот. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-4337/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4249. 

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/2012), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 

година, донесе  

  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА 

УДЕЛОТ ОД СОДРУЖНИКОТ ДРУШТВО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО И УГОС-

ТИТЕЛСКИ УСЛУГИ  АК-ИНВЕСТ, AK-INVEST 

ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО НА АКИ 

ЕТЕМИ ОД СЕЛО ЧЕЛОПЕК БРВЕНИЦА ВО 

КОНЦЕСИОНЕРОТ ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И 

ОПЕРИРАЊЕ НА ХИДРОЦЕНТРАЛИ НОРД ЕНЕРГИ 

ГРОУП,  NORD ENERGI GROUP ЕКСПОРТ-ИМПОРТ  

ТЕТОВО 

 

Член 1 

Се дава согласност на Концесионерот Друштвото 

за изградба и оперирање на хидроцентрали НОРД 

ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP експорт-

импорт Тетово, како носител на правото на конце-

сија на вода за изградба на мала хидроелектрична 

централа за производство на електрична енергија 

добиена по основ на Договор за концесија за вода за 

изградба на малата хидроелектрична централа со 

референтен број 66 Љуботенска река, бр. 12-879/1 од 

28.1.2011 година, Анекс на Договор за концесија за 

вода за изградба на малата хидроелектрична цент-

рала со референтен број  66 Љуботенска река, бр. 12-

518/2 од 20.1.2014 година и Договор за концесија за 

вода за изградба на малата хидроелектрична цент-

рала со референтен број 27 Бачишка река, бр.12-

2867/13 од 20.3.2012 година, за пренос на 50% од 

уделот на содружникот Друштвото за производство, 

градежништво и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ, 

AK-INVEST ДООЕЛ експорт-импорт Тетово на Аки 

Етеми од село Челопек Брвеница. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42 -5621/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4250. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011 и 
171/2012) и член 27-а став 3 од Деловникот за работа на 
Владата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/2001, 98/2002, 9/2003, 
47/2003, 64/2003, 67/2003, 51/2006, 5/2007, 15/2007, 
26/2007, 30/2007, 58/2007, 105/2007, 116/2007, 129/2007, 
157/2007, 29/2008, 51/2008, 86/2008, 144/2008, 42/2009, 
62/2009, 141/2009, 162/2009, 40/2010, 83/2010, 166/2010, 

172/2010, 95/2011, 151/2011, 170/2011 и 67/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.9.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕ-

ТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
За стратешки приоритети во 2015 година се утврду-

ваат: 
- зголемување на економскиот раст и на вработе-

носта, пораст на животниот стандард на граѓаните и 

подобар и поквалитетен живот; 
- интеграција на Република Македонија во Европ-

ската Унија и НАТО;  
- бескомпромисна борба против корупцијата и кри-

миналот и ефикасно спроведување  на правото; 
- одржување  добри  меѓуетнички односи врз прин-

ципите на меѓусебна толеранција и почитување и по-

деднаков третман на сите пред законот; 
- инвестирање  во образованието, иновациите и ин-

форматичката технологија како клучни елементи за 
креирање општество базирано на знаење. 

Приоритетите од став 1 на овој член имаат подед-
накво значење. 

 
Член 2 

За остварување на стратешките приоритети од член 
1 став 1 од оваа одлука, се утврдуваат следните прио-
ритетни цели: 

- јакнење на позицијата на Република Македонија 
во меѓународната заедница и унапредување на односи-
те и соработката на билатерален, регионален и мулти-
латерален план; 

- промоција на Република Македонија во странство 
како атрактивна дестинација за привлекување на стран-
ските инвестиции;                        

- поддршка и промоција на извозот; 
- политика насочена кон вработувањето и отвора-

њето на нови работни места; 
- политика насочена кон проширување на финан-

сиската понуда за раст на малите и средните претприја-
тија; 

- фискална политика во функција  на зачувување на 
макроекономската стабилност и фискална одржливост, 
како и поддршка на растот на македонската економија; 

- макроекономска политика насочена кон безуслов-

но задржување на финансиската и макроекономската 

стабилност и зголемување на конкурентноста на еконо-

мијата на трајна основа; 

- натамошно подобрување на деловното опкружува-

ње и креирање еднакви можности за економски раст и 

развој на сите учесници во економските процеси; 

- даночна и царинска политика во функција на под-

дршка на развојот на економските субјекти, поттикну-

вање на економскиот раст и привлекување на странски 

инвестиции; 

- задржување на стабилноста на финансискиот сис-

тем; 

- континуитет во спроведување на дисциплинирана 

фискална политика и зајакната контрола на јавните 

трошења која обезбедува умерено ниво на буџетски де-

фицит, одржливо ниво на јавниот долг и подобрена 

структура на јавните финансии со зголемување на ка-

питалните расходи; 

- 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 ус-

лови на децентрализиран систем на управување преку 

поефикасна подготовка и спроведување на проектите 

финансирани од ИПА и зајакнување на координацијата 

меѓу надлежните институции; 

- зголемување на инвестициите  во истражување и 

развој во функција на јакнење на капацитетот за инова-

тивност; 

- подобрување на конкурентноста на  македонските 

производи; 

- обезбедување на сигурност во снабдувањето на 

потрошувачите со сите видови на енергија и енергенси; 

- либерализација на внатрешниот пазар на елек-

трична енергија и природен гас; 

- зголемување на учеството на обновливите видови 

енергија во финалната потрошувачка на енергија и зго-

лемување на енергетската ефикасност; 

- зголемување на туристичката понуда и градење на 

препознатлив туристички имиџ со воведување на свет-

ски стандарди во туристичко-угостителските услуги;  

- унапредување на процесот на децентрализација: 

- развивање на локалната самоуправа врз основа на 

принципите на Европската повелба за локална самоуп-

рава; 

- обезбедување  на рамномерен развој  преку пот-

тикнување на конкурентноста и развојот на планските 

региони и на општините; 

- прилагодување на земјоделството кон европските 

стандарди; 

- развој и унапредување на шумарството; 

- поефикасна заштита на здравјето на растенијата; 

- ефикасно користење на водните ресурси; 

- спроведување на активни политики за вработува-

ње и отворање нови работни места; 

- промовирање на семејството и креирање политики 

за поддршка на семејството; 

- зголемување на учеството на граѓанскиот сектор и 

социјалните партнери во процесот на креирање и им-

плементација на политики; 
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- продолжување на реформските процеси во пен-

зиското и инвалидското осигурување и обезбедување 

на социјална сигурност на пензионерите; 

- јакнење на борбата против корупцијата и органи-

зираниот криминал; 

- одржување на стабилноста на јавната безбедност и 

јакнење на административните капацитети за борба со 

прекуграничниот криминал; 

- подобрување на ефикасноста во борбата против 

тероризмот и заштитата на националната безбедност; 

- заокружување на процесот на  реформи во поли-

цијата; 

- одбрана и заштита на територијалниот интегритет 

и независност на Република Македонија; 

- интеграција во политичките и воените структури 

на НАТО; 

- придонес кон Заедничката безбедносна и одбран-

бена политика на Европската унија; 

- придонес во операциите на мисиите на ООН, НА-

ТО и Европската унија; 

- модернизација на одбранбените способности и по-

добрување на одбранбената инфраструктура; 

- заокружување на реформите во правосудството;  

- создавање на ефикасен систем за заштита и почи-

тување на човековите права и слободи; 

- јакнење на владеењето на правото;  

- градење на доверба и взаемно разбирање меѓу за-

едниците во Република Македонија; 

- интегрирано, ефикасно и модерно работење на ад-

министрацијата и обезбедување на услуги целосно 

приспособени на потребите на граѓаните и бизнис заед-

ницата; 

- создавање на компетентна администрација – сер-

висно и услужно ориентирана кон  одржлив социјален 

и економски развој на земјата; 

- развој и примена на информациските технологии 

во сите сегменти на живеењето; 

- намалување на дигиталниот јаз со создавање олес-

нети услови за пристап до информатичко комуника-

циски технологии и зголемување на информатичко-ко-

муникациските вештини на граѓаните; 

- квалитетно управување и координација со струк-

турите во процесот на пристапување во Европската 

унија; 

- квалитетно управување со процесот на пристапни 

преговори; 

- европски демократски вредности во процесот на 

пристапување; 

- натамошно спроведување на реформи, модерниза-

ција и унапредување на здравствениот сектор; 

- одржлив, интегриран и ефикасен здравствен сис-

тем, заснован на еднаквост и солидарност, во соглас-

ност со реалните потреби на граѓаните; 

- подобрување на условите на граѓаните за квалите-

тен и здрав живот со  продолжување на  вложувањата 

во  здравството; 

- поттикнување на развојот на културата во насока 

на создавање естетски плурализам на уметничките 

вредности со јакнење на едукативната, забавната, еко-

номската, кохезивната и другите димензии на култу-

рата; 

- усогласување на развојните културни политики во 

Република Македонија со развојните културни полити-

ки од меѓународен карактер (ООН, УНЕСКО, СЕ, ЕУ); 

- континуирана заштита на културното наследство 

независно од неговото историско, цивилизациско и ет-

нокултурно обележје; 

- подобрување на квалитетот на образованието и 

науката преку спроведување на стратегии и реформи 

во образованието и науката; 

- осовременување на образовниот систем и науката 

со цел да се обезбедат компетенции потребни за паза-

рот на труд и развој на економијата; 

- поголема примена на достигнувањата на совреме-

ните информациско комуникациски технологии за зго-

лемување на воспитно образовното ниво;  

- изградба на нови автопати, регионални и локални 

патишта и нивна реконструкција, изградба и модерни-

зација на железничките транспортни коридори и јакне-

ње на капацитетите за транспорт, изградба на енергет-

ски капацитети, вклучително и обновливи извори на 

енергија, изградба на водоводи и друга комунална ин-

фраструктура;  

- планирање и одржливо користење на просторот и 

природните богатства; 

- постигнување на стандардите на Европската унија 

за квалитет на животната средина, природата и од-

ржливиот  развој и 

- натамошно зголемување на нивото на инвестиции 

во животната средина. 

 

Член 3 

Средствата потребни за финансирање на стратеш-

ките приоритети од член 1 од оваа одлука ќе се предви-

дат во Фискалната стратегија за периодот 2015-2017 

година. 

 

Член 4 

Во рамките на буџетскиот процес за 2015 година, 

министерствата и другите органи на државната управа 

ги дефинираат програмите за остварување на стратеш-

ките 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 буџет-

скиот циркулар за 2015 година. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија.“ 

 

Бр.42-6419/1 Претседател на Владата 

9 септември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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4251. 

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

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија”, бр. 

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

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

ницата, одржана на 9.9.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ-КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – фискални каси во количина од две (2) пар-

чиња, со следните технички спецификации и тоа: 

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 

AC210032712 

2. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 

AC210032713 

- Термален принтер со брзина од 10 lines/sec 

- Тастатура со 33 копчиња од кои: 12 нумерички и 

21 фунционални 

- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички 

LCD со 16 карактери во линија 

- Клиентски дисплеј: алфа нумерички, двореден 

LCD со 16 карактери во линија 

- Фискална меморија – до 2000 записи 

- Напојување:  AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz)   

- Tермални хартиени ролни со димензии: 

ширина – 2 x 28 mm 

максимален дијаметар: 40 mm. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Музеј во Куманово. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Музеј во Куманово со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-

ристење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-6948/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4252. 

Врз основа на член 10 став (6) од Законот за зашти-
та на културното наследство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 
23/13, 137/13, 164/13, 38/14 и 44/14) Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА УСЛОВОТ ОД ПИСМЕНИОТ 
ТЕСТАМЕНТ НА ЗОЕ ЛИЧЕНОСКА ЗА НАСЛЕДУ-
ВАЊЕ НА НЕДВИЖНИОТ И ДВИЖЕН ИМОТ НА 
ДЕЛ ОД ОСТАВИНАТА НА ЛИКОВНИОТ УМЕТНИК  

ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ ОД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се прифаќа условот за наследување 

на недвижниот и движен имот на дел од оставината на 
ликовниот уметник Лазар Личеноски од Скопје од 
писмениот тестамент составен на ден 14.1.2006 година, 
прогласен од Основен суд Скопје 2 Скопје на ден 
29.3.2011 година под број I Р.бр.38/11 на оставителката 
Зое Личеноска, Република Македонија да даде недви-
жен имот - два двособни комерцијални стана во Цент-
рално градско подрачје на Град Скопје, кои се во сопс-
твеност на Република Македонија на физичките лица 
наведени во тестаментот, и тоа: 

- во објект ГП 3.2 Реонски Центар Аеродром стан 
бр.5 влез 1 на приземје со површина од 69,50 м2 со 
подрум од површина од 4 м2 и 

- во објект ГП 3.3 Реонски Центар Аеродром стан 
бр.5 влез 1 на приземје со површина од 69,50 м2 со 
подрум од површина од 4 м2.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 42 -6949/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4253. 
Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од Зако-

нот за градежно земјиште („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
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но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електрос-
топанство на Македонија, Акционерско друштво за 
дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиш-
те во Скопје, ул.11 Октомври бр.9, за градежното зем-
јиште евидентирано во Имотен лист бр.10005, согласно 
Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна 
градба со бр. 13-001-077 од јули 2013 година, за оп-
штина Чашка, за изградба на електроенергетски објект 
- трафостаница, кое претставува: 

- дел од КП бр.2022 КО Г.Јаболчиште со површина 

од 4м2. 

 

Член2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6993/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4254. 

Врз основа на член 12 став (2) и член 56 став (4) од 

Законот за воздухопловство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 

67/2010, 24/2012, 80/2012, 155/2012 и 42/2014), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

9.9.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ HA ОПРЕДЕЛУВАЊЕ HA ВИСИ-

НАТА HA НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

HA УСЛУГИ HA ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГА-

ЦИЈА И НАЧИНОТ HA НАПЛАТА KAKO И ВИ-

СИНАТА И НАЧИНОТ HA ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 

ДЕЛОТ ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ HA 

УСЛУГИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 

 

Член 1 

Co оваа одлука се пропишува начинот на определу-

вање на висината на надоместокот за користење на ус-

луги на воздухопловна навигација и начинот на напла-

та како и висината и начинот на определување на делот 

од надоместокот за користење на услугите на возду-

хопловна навигација. 

 

Член 2 

(1) Начинот на определување на висината на надо-

местокот, начинот на наплата и распределување на на-

доместокот за користење на услугите на воздухопловна 

навигација се утврдени во ЕУ Регулативата 549/2004 за 

регулаторна рамка за креирање на единствено европско 

небо, ЕУ Регулатива 550/2004 за давање на услуги на 

воздухопловна навигација единствено европско небо и 

ЕУ Регулативата бр.1794/2006 за утврдување на заед-

нички систем за наплата на услугите на воздухопловна 

навигација, кои се преземени согласно Анекс 1 на Мул-

тилатералната спогодба за основање на Европска заед-

ничка воздухопловна област („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 27/07 и 98/09), како и во до-

кументите на EUROCONTROL кои согласно член 3 

став (2) од Законот за воздухопловство се прифаќаат и 

директно се применуваат, и тоа: 

а) Начела за утврдување на основните трошоци на 

надоместоците од прелети и пресметување на единеч-

ните цени (Principles for establishing the cost-base for 

route facility charges and the calculation of the unit rates), 

б) Упатство за правилата и постапките на системот 

за надоместоци од прелети (Guidance on the rules and 

procedures of the route charges system), 

в) Услови за примена на системот на надоместоци 

од прелети и услови за плаќање (Conditions of 

application of the route charges system and conditions of 

payment), 

г) Мултилатералната спогодба за надоместоци од 

прелети (Multilateral Agreement Relating to Route 

Charges), 

д) Финансиски регулативи кои се применуваат за 

Системот за надоместоци за прелети (Financial 

Regulations applicable to the Route Charges System) и 

ѓ) Правила за примена на финансиските регулативи 

применливи за Системот за надоместоци од прелети 

(Rules of application of the Financial Regulations 

applicable to the Route Charges System). 

(2) Начинот на утврдување на делот од надоместо-

кот за користење на услугите на воздухопловна навига-

ција за Агенцијата за цивилно воздухопловство се ут-

врдува согласно ЕУ Регулативата бр. 1794/2006 за ут-

врдување на заеднички систем за наплата на услугите 

на воздухопловна навигација, дадена во Прилог кој е 

составен дел на оваа одлука и договорот склучен поме-

ѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и давателот 

на услуги на воздухопловна навигација за распределба 

на надоместокот за користење на услугите на возду-

хопловна навигација. 

 

Член 3 

Co денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината и начинот на 

наплата и распределување на надоместокот за користе-

ње на услугите на воздухопловна навигација и висина-

та и начинот на утврдување на делот од надоместокот 

за користење на услугите на воздухопловна навигација 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

147/08 и 8/09). 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 42-6996/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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 Стр. 10 - Бр. 137                                                                                15 септември 2014 
 



15 септември 2014  Бр. 137 - Стр. 11 
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4255. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  

("Службен весник на Република Македонија" бр. 

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

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

ницата, одржана на 9.9.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на: 

- КП. бр. 3762/4 КО Радовиш, улица 22-ри Октом-

ври бб Радовиш, број на зграда/објект-1, намена на 

зграда и друг објект-В4-10, влез-1, кат-2, број-1, наме-

на на посебен/заеднички дел од зграда-ДП, внатрешна 

површина-260м2, во корист на Република Македонија 

во Јавната книга за запишување на правата на недвиж-

ностите. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-7005/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4256. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

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

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

ницата одржана на 9.9.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на: 

- КП.бр.3762/4 КО Радовиш, улица 22-ри Октомври 

бб Радовиш, број на зграда/објект -1, намена на зграда и 

друг објект - В4-10, влез-1, кат-2, број-1, намена на посе-

бен/заеднички дел од зграда - ДП, внатрешна површина 

– 260 м2, во корист на Република Македонија во Јавната 

книга за запишување на правата на недвижностите. 

Член 2 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7006/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4257. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на ажурирана геодетска 
подлога за плански опфат за Државна урбанистичка 
планска документација за локалитет Кокино. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42 -7021/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4258. 
Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од За-

конот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 9.9.2014 година, 
донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-

НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-

БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-

но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
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непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електрос-

топанство на Македонија, Акционерско друштво за 

дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиш-

те во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр. 9, за градежното 

земјиштe евидентирано во Имотен лист бр.101707 сог-

ласно Измена и дополна на Детален урбанистички план 

за дел од урбан блок „Пресвета Богородица“, за општи-

на Центар за изградба на електроенергетски објект-тра-

фостаница, кое претставува: 

- дел од КПбр.12221 КО Центар 1 со површина од 

50м2. 

  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 42-7024/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4259. 

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.23/2013, 12/2014 и 44/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 

година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ЦЕНТАР ЗА 

РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ „М-ЕДУКАТИВЕН 

ЦЕНТАР“ ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца – центар за ран детски развој 

„М-едукативен центар“ во Скопје, на ул.„Варшавска“ 

бр. 5а нас. Тафталиџе 1, општина Карпош. 

  

Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесеното барање од правното лице Маке-

донско  Монтесори Здружение, Скопје со ЕДБС 

4030006584153 со  седиште на ул.„Крсте Асенов“ бр.1-

2/14 Скопје-Чаир,Чаир.  

 

Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 

одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-

питание на деца од предучилишна возраст, која како 

дејност ќе се организира за згрижување, престој,  вос-

питание, спортско-рекреативни, културно-забавни ак-

тивности, активности за подобро здравје, поттикну-

вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 

менталниот и социјалниот развој на детето на возраст 

од три до шест години живот, согласно Законот за заш-

тита на децата. 

Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-

ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-

тание на деца од предучилишна возраст во приватната 

установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обез-

бедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за 

вршење на дејноста. 

 

Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 

установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде  сог-

ласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење 

на дејноста. 

 

Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе биде сместена во просториите уредени за цен-

тар за ран детски развој, согласно пропишаните стан-

дарди и нормативи за вршење за дејноста на установи 

за деца, со вкупна површина од 45м² во Скопје на ул. 

„Варшавска “ бр.5-а нас. Тафталиџе 1, општина Кар-

пош. 

  

Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-

вање и воспитание е 45 деца распоредени во три групи. 

Бројот на групите во еден ден ќе зависи од бројот 

на запишаните деца и термините кои им одговараат на 

родителите (има просторни услови за формирање на 

најмногу три групи).  

 

Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-

мата за рано учење и развој. 

  

Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 

приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 

македонски јазик и неговото кирилско писмо.  

 

Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе отпочне со работа, по добивањето на реше-

нието за вршење на дејноста од министерот за труд и 

социјална политика и уписот во Централниот регистар 

на Република Македонија. 

 

Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-

танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 

основачот. 

 

Член 12 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42 -7042/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

за финансии. 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор 
со Министерот за финансии, 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. 42-7086/1                                                     Заменик на претседателот 
     9 септември 2014 година                                                       на Владата на Република 
                     Скопје                                                           Македонија, 

                                                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 
27/2014),  Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа: 
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4261. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

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

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

ницата, одржана на 9.9.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ПРАВДА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија и престанува користењето на движните 

ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за правда.    

      

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 

договор со министерот за правда, 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 де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7087/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4262. 

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија на седницата одржана на 

9.9.2014 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

-ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ 

 ШУЛА МИНА - КРУШЕВО 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на недвижни ствари – об-

јекти на детско одморалиште ,,Шула Мина” – Кру-

шево,  Катастарска општина Крушево- вон г.р. запиша-

ни во Имотен лист бр. 6552 , корисник Министерство 

за труд и социјална политика, сопственост на  Републи-

ка Македонија, и тоа: 

- КП 2201, број на зграда 1, намена на зграда А4-7, 

влез 1, приземје, број 1,  со внатрешна површина од 44 

м2; 

- КП 2202, број на зграда 1, намена на зграда А4-7, 

влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 88 

м2; 

- КП 2202, број на зграда 2, намена на зграда А4-

7,влез 1,  приземје, број 1, со внатрешна површина од 

81 м2; 

- КП 2202, број на зграда 3, намена на зграда А4-7, 

влез 1,  приземје, број 1, со внатрешна површина од 65 

м2; 

- КП 2202, број на зграда 4, намена на зграда А4-

7,влез 1,  приземје, број 1, со внатрешна површина од 

110 м2; 

- КП 2204, број на зграда 1, намена на зграда А4-7, 

влез 1,  приземје, број 1, со внатрешна површина од 69 

м2; 

- КП 2204, број на зграда 2, намена на зграда А4-7, 

влез 1,  приземје, број 1 со внатрешна површина од 129 

м2; 

- КП 2204, број на зграда 3, намена на зграда А4-7, 

влез 1,  приземје, број 1, со внатрешна површина од 

109 м2; 

- КП 2204, број на зграда 4, намена на зграда А4-7, 

влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 71 

м2; 

- КП 2204, број на зграда 5, намена за зграда А4-7, 

влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од  68 

м2; 

- КП 2204, број на зграда 6, намена за зграда А4-7, 

влез 1,  приземје, број 1, со внатрешна површина од 

108 м2; 

- КП 2204 број на зграда 7, намена за зграда А4-7, 

влез 1,  приземје, број 1, со внатрешна површина од 19 

м2, и 

- КП 2204 број на зграда  7, намена за зграда А4-7,  

влез 1,  приземје, број 1, со внатрешна површина од 

255 м2. 

 

Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно 

наддавање, со проценета  вредност по метар квадратен 

во износ од 5.372,12 денари, утврдена согласно Проце-

ната од Бирото за судски вештачења кое ја процени 

вкупната вредност на сите недвижни ствари-објекти во  

износ од  6.548.619,30 денари.  
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Почетната цена за електронско јавно наддавање 

претставува проценета вредност по метар квадратен на 

недвижните ствари, намалена за 30 % и истата изнесу-

ва 3.770,00 денари за метар квадратен. 

Купувачот се информира дека во недвижните ства-

ри од член 1 од оваа одлука има бесправно вселен ко-

рисник, за чие иселување продавачот не превзема ни-

какви обврски како и плаќање на трошоци поврзани со 

иселувањето.  

 

Член 3 
Објавата за продажба на недвижните ствари од 

член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови: 
-недвижните ствари кои се предмет на продажба од 

член 1 од оваа одлука; 
- сите недвижни ствари - објекти се продаваат за-

едно; 
-почетната цена по метар квадратен за недвижните 

ствари кои се  предмет на продажба од член 2 од оваа 
одлука; 

- пријава за учество во електронското јавно надда-
вање пополнета и потпишана лично од подносителот, 
со наведени генералии на понудувачот и изјава дека 
најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати 
во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се 
доставува до Министерството за труд и социјална по-
литика во рок од 10 дена од денот на објавувањето на 
објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 
наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисија за располагање со недвижни и 
движни ствари сопственост на Република Македонија – 
корисник Министерство за труд и социјална политика; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 5 % од почетната цена на недвижните 
ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република 
Македонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на писменото известување за избор е 
должен да уплати средства согласно постигнатата крај-
на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој  
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе 
нова постапка; 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-
тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се изврши електронско јавно 
наддавање; 

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-
ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски из-
вестени; 

- потребен број на учесници на јавното наддавање – 
најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 
метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1 % од 
почетната цена по метар квадратен за продажба на нед-
вижните ствари; 

-  дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-

давање; 

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена 

од денот на приемот на писменото известување за из-

бор; 

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена 

од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет; 

- обврска за трошоците за солемизација на догово-

рот; 

- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три де-

на од одржувањето на јавното наддавање до Комисија-

та која одлучува по приговорот со решение во рок од 

пет дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет страница https://e-aukcii.finance.gov.mk/. 

      

Член 4 

  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7090/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4263. 

Врз основа на член 6 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.44/14), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА БЕСПРАВЕН ЛИНИСКИ ИН-

ФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ-ВОДОВОДНА МРЕЖА 

(ЦЕВКОВОД) ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУ-

ВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИ СТВАРИ 

СО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука линискиот инфраструктурен објект-

водоводна мрежа (цевковод), за кој не е поднесено ба-

рање за утврдување на правен статус во рокот утврден 

во член 5 став 2 од Законот за постапување се бесправ-

но изградени објекти („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 

44/14 и 115/14) со вкупна должина од 8212 м и со пода-

тоци за положбата и за карактеристичните параметри 

на инфраструктурниот објект наведени во Геодетскиот 

елаборат за геодетски работи за посебни намени за ле-

гализација на бесправно изградени инфраструктурни 

објекти бр.03-451/3 од 29.7.2014 година, се запишува 

во сопственост на Република Македонија во јавната 

книга за запишување на правата на недвижности во 

Агенцијата за катастар на недвижности. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7419/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4264. 

Врз основа на член 51 став 1 од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 15/2013 и 120/2013) и Правилникот за начи-

нот на доделување на студентските стипендии за 

странски државјани кои се од интерес за Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 169/2013), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТУДЕН-

ТСКИТЕ СТИПЕНДИИ ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВ-

ЈАНИ КОИ СЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се доделувааат вкупно 50 стипендии 

на странски државјани од интерес за Република Маке-

донија за студенти со македонско потекло кои живеат 

во државите на Балканскиот полуостров. 

  

Член 2 

Стипендија се доделува на студентите од член 1 од 

оваа одлука кои ќе се запишат како редовни студенти 

на државните универзитети, и тоа: Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј” – Скопје, Универзитетот „Св. Кли-

мент Охридски” – Битола, Универзитетот “Гоце Дел-

чев” – Штип и Универзитет за информатички науки и 

технологии „Св. Апостол Павле” – Охрид  во студиска-

та 2014/2015 година. 

 

Член 3 

На студентите од член 1 од оваа одлука им се обез-

бедува стипендија согласно  Правилникот за начинот 

на доделување на студентските стипендии за странски 

државјани кои се од интерес за Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

169/2013). 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 42-7536/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4265. 

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 

79/2013, 164/2013 187/2013, 38/2014, 44/2014 и 

116/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 9.9.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 

НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА 

 

1. Владата на Република Македонија дава одобре-

ние за основање на приватна установа за социјална 

заштита на стари лица на Бул. „Јане Сандански“ 3а, 

Општина Аеродром, Скопје на лицето Чедомир Мир-

коски, со адреса на живеење на ул. „Лука Ѓеров“  бр. 

4/2-13, Општина Ѓорче Петров, Скопје. 

2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува 

опрема, простор, средства и кадри, согласно со Пра-

вилникот за нормативи и стандарди за основање и за-

почнување со работа на установи за социјална заштита 

за стари лица („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 10/05). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-6931/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 

4266. 

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

180/2013) и член 7 од Законот за земјоделство и рура-

лен развој („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 

106/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 9.9.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА-

ТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ 

РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот 

развој за 2014 година („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 10/14 и 31/14), во Делот II, во ставот 1 во 

воведната реченица износот „1.944.600.000“ се заменува 

со износот „1.931.600.000“ 

Во табелата, во мерката 121 износот „197.000.000 “ 

се заменува со износот „315.498.528“. 
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Во мерката 124 износот „811.421.000“ се заменува 

со износот  „539.673.157“. 

Во мерката 131 износот „15.000.000“ се заменува со 

износот  „25.000.000“. 

Во мерката 215 износот „88.000.000“ се заменува со 

износот „74.000.000“. 

Во мерката 321 износот „335.000.000“ се заменува 

со износот „415.000.000“. 

Во мерката 322 износот „140.000.000“ се заменува 

со износот „170.000.000“. 

Во мерката 323 износот „114.000.000“ се заменува 

со износот „147.249.315“. 

Во ставот 2 алинеја 3, износот „500.000“ се замену-

ва со износот „1.500.000“. 

 

II 

Во Делот III, во воведната реченица, износот 

„124.519.740“ се заменува со износот „113.519.740“. 

Во табелата, во точката 1 износот „99.519,740“ се 

заменува со износот „112.519.740“. 

Во точката 1.6 износот „5.000.000 “ се заменува со 

износот „12.000.000“. 

Во точката 1.8 износот „32.000.000 “ се заменува со 

износот „38.000.000“. 

Во „ВКУПНО“ износот „100.519.740“ се заменува 

со износот „113.519.740“.  

 

III 

Во Делот VII во ставот 2, алинеја 2 износот 

„1.000.000“ се заменува со износот „500.000“. 

Ставот 3 се менува и гласи:  

„Средствата од ставот 1 на овој дел во износ од 

203.998.528 денари се наменети за подмирување на не-

надмирени обврски од реализација на мерка 121 „Ин-

вестиции за модернизација на земјоделски стопанства“ 

од Програмата за финансиска поддршка на руралниот 

развој за 2013 година и тоа: 

- износ во висина од 65.000.000 денари за набавка 

на добиток и подигнување на нови лозови и овошни 

насади и медоносна флора и 

- износ во висина од 138.998.528 денари за набавка 

на инвестиции во земјоделска опрема и механизација 

за житни и индустриски култури.” 

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи :  

“Средства во висина од 63.451.832 денари се наме-

нети за подмирување на ненадмирени обврски од реа-

лизација на мерката 1.4 „Инвестиции за модернизација 

на земјоделски стопанства“ од Програмата за финан-

сиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.” 

Ставовите 4,5,6, 7 и 8 стануваат ставови 5,6,7, 8 и 9.  

 

IV 

Во дел Х во ставот 1 алинеја 1 износот „89.000.000“ 

се заменува со износот „80.000.000“. 

Во алинеја 2 износот „568.130.490“ се заменува со 

износот „325.125.048“. 

Во ставот 2 износот „154.290.510“ се заменува со 

износот „134.548.109“. 

 

V 

Во Делот ХI, во ставот 3, износот „11.000.000“ се 

заменува со износот „21.000.000“. 

 

VI 

Во Делот ХV, во ставот 2, износот „80.000.000“ се 

заменува со износот „70.000.000“. 

 

VII 

Во Делот ХVI, во ставот 1, по алинејата 4 се додава 

нова алинеја која гласи  

„- инвестиции во објекти и опрема за домови за де-

ца и млади и домови на култура во населени места.“  

Во ставот 2, износот „331.151.991“ се заменува со 

износот „415.000.000“. 

Ставот 3 се брише. 

 

VIII 

Во Делот ХVII, во ставот 2, износот „135.362.500“ 

се заменува со износот „170.000.000“, а заградата и 

зборовите „5.000.000 оставени за нови постапки“ се 

бришат. 

Ставот 3 се брише. 

 

IX 

Во Делот ХVIII, во ставот 3 износот „20.000.000“ се 

заменува со износот „6.500.000“.  

Ставот 10 се брише. 

Во ставот 11, зборовите “став 1” се заменуваат со 

зборовите “став 9”, а износот „21.500.000“се заменува 

со износот „8.212.146“.  

 

X 

Во делот XXI по ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 

„Средствата од дел III точка 1.8 од оваа Програма, 

во износ од 1.000.000.000 денари се наменети за тро-

шоци за информирање на корисниците за мерките за 

финансиска поддршка во годишните програми за зем-

јоделството и руралниот развој кои ги спроведува 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството 

и руралниот развој, а износ од 5.000.000.000 за трошо-

ци за воспоставување и одржување на регистри и бази 

на податоци според мерките за финансиска поддршка 

утврдени во годишните програми, кои ги води Агенци-

јата за финансиска поддршка во земјоделството и ру-

ралниот развој“. 

 

XI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-7219/1 Заменик на претседателот 

9 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

4267. 
Врз основа на член 79 точка 3) од Законот за при-

ватно обезбедување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 166/12 и 164/13), министерот за внат-
решни работи донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМИ-
ТЕ И НАЧИНОТ НА ОСПОСОБУВАЊЕТО НА 
ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕТО НА СТРУЧНИ-
ТЕ ИСПИТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА  

ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на програмите и 

начинот на оспособувањето на физичките лица за фи-
зичко и техничко обезбедување, полагањето на струч-
ните испити, формата и содржината на образецот на 
барањето за издавање на лиценца за приватно обезбе-
дување и формата и содржината на обрасците на ли-
ценците за приватно обезбедување („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 79/13), членовите 3 и 4 
се бришат. 

 
Член 2 

Во членот 7 ставовите 3,4,5 и 6 се менуваат и гласат: 
„Програмата за оспособување и полагање стручен 

испит за физичко обезбедување за теоретскиот дел 
(Кривично право, Криминалистика, Закон за прекршо-
ците против јавниот ред и мир, Противпожарна зашти-
та и техничко обезбедување и Прва помош) и  практич-
ниот дел (Самоодбрана) се спроведува од страна на 
членовите на Комисијата за оспособување за физичко 
обезбедување кои се претставници од Министерството 
за внатрешни работи. 

Програмата за оспособување и полагање стручен 
испит за физичко обезбедување за теоретскиот дел (За-
кон за приватно обезбедување и Психологија) се спро-
ведува од страна на членовите на Комисијата за оспо-
собување за физичко обезбедување кои се претставни-
ци од Комората. 

Програмата за оспособување и полагање стручен 
испит за техничко обезбедување за теоретскиот дел 
(Основи на електротехника и телекомуникации, Видо-
ви на системи за техничко обезбедување, Скицирање и 
планирање на изведба и изведба на системи за технич-
ко обезбедување и Закон за приватно обезбедување) се 
спроведува од страна на членовите на Комисијата за 
оспособување за техничко обезбедување кои се прет-
ставници од Министерството за внатрешни работи. 

Програмата за оспособување и полагање стручен 
испит за техничко обезбедување за теоретскиот дел 
(Закон за заштита на личните податоци) и за практич-
ниот дел (Планирање и инсталирање на системи за тех-
ничко обезбедување) се спроведува од страна на члено-
вите на Комисијата за оспособување за техничко обез-
бедување кои се претставници од Комората.“ 

Член 3 
Во членот 10 ставот 4 се брише. 
Ставот 5 кој станува став 4 се менува и гласи: 
„Програмата за оспособување и полагање стручен 

испит за физичко обезбедување за практичниот дел 

(Ракување и гаѓање со огнено оружје) се спроведува од 

страна на членовите на Комисијата за проверка на ос-

пособеноста за ракување со огнено оружје.“ 

Ставовите 6, 7 и 8 се бришат. 

 

Член 4 

Членот 11 се менува и гласи: 

 

„Член 11 

Комисијата за спроведување стручен испит за фи-

зичко обезбедување и Комисијата за спроведување 

стручен испит за техничко обезбедување се формираат 

за време од две години.“ 

Член 5 

Членот 12 се брише. 

 

Член 6 

Во член 13 во ставовите 1 и 3 зборот „извештај“ се 

заменува со зборот „записник“, а во ставовите 2 и 4 

зборот „извештајот“ се заменува со зборот „записни-

кот“. 

 

Член 7 

Прилозите број 1, 6 и 7 се заменуваат со нови При-

лози број 1, 6 и 7, кои се дадени во прилог и се соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 5 декем-

ври 2014 година. 

 

 

Бр. 12.1-63533/1 Министер 

10 септември  2014 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

 

                                                                                                                                                                                               

Прилог број 1 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН  

ИСПИТ ЗА ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

 
 

ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 

 

7 часа 

 

1. Закон за приватно обезбедување:  

1.1 Општи одредби; 

1.2 Општи услови за физичко лице за вршење на 

приватно обезбедување; 

1.3 Вршење на приватно обезбедување; 

1.4 Приватно обезбедување за сопствени потреби; 
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1.5 Овластувања на работниците за обезбедување; 
1.6 Работна облека и ознака на работниците за обез-

бедување и 
1.7 Прекршочни одредби. 
 
12 часа 
 
2. Кривично право (општ и посебен дел): 
2.1 Поим за кривично дело; 
2.2 Начин, време и место на извршување на кривич-

но дело; 
2.3 Нужна одбрана и крајна нужда; 
2.4 Обид, неподобен обид и доброволно откажу-

вање; 
2.5 Соизвршителство и помагање (соучесништво во 

извршување на кривично дело); 
2.6 Кривични дела за кои не може да се врши зад-

ржување (поим на кривични дела за кои се гони по 
приватна тужба); 

2.7 Кривични дела против животот и телото; 
2.8 Кривични дела против слободата и правата на 

граѓаните;  
2.9 Кривични дела против имотот;  
2.10 Кривични дела против општата сигурност на 

луѓето и имотот;  
2.11 Кривични дела против службената должност;  
2.12 Кривични дела против јавниот ред; 
2.13 Кривични дела против  здравјето на луѓето  

(недозоволено производство и пуштање во промет на 
наркотични дроги, психотропни супстанции и прекур-
зори и овозможување на употреба наркотични дроги, 
психотропни супстанции и прекурзори); 

2.14 Поим за малолетник и 
2.15 Начин на постапување со малолетно лице. 
 
4 часа 
 
3. Криминалистика: 
3.1 Поим и предмет на криминалистиката; 
3.2 Начин на дознавање за извршено кривично 

дело; 
3.3 Место и начин на извршување на кривично 

дело; 
3.4 Обезбедување на лице место; 
3.5 Траги и начин на обезбедување на траги на лице 

место и 
3.6 Девет златни прашања во криминалистиката. 
 
4 часа 
 
4. Психологија:  
4.1 Мотивација и личност, психологија на животни 

циклуси;  
4.2 Емоции;  
4.3 Комуникациски вештини и 
4.4 Фрустрации, конфликти и стрес.  
 
5 часа 
 
5. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир:  
5.1 Општи одредби; 
5.2 Прекршоци против јавниот ред и мир; 
5.3 Надлежен орган за изрекување на прекршочни 

санкции; 

5.4 Посебни прекршочни одредби и 
5.5 Постапка за приредување на огномет, факелија-

да или слични приредби. 
 
3 часа 
 
6. Противпожарна заштита и техничко обезбеду-

вање:  
6.1 Пожари и причини за настанување; 
6.2 Класификација на пожари според видот на гор-

ливата материја; 
6.3 Видови противпожарни апарати; 
6.4 Начин на употреба на рачни противпожарни 

апарати; 
6.5 Хидранти и начин на употреба; 
6.6 Превентивни мерки за заштита од пожар; 
6.7 Задачи и постапки на работникот за обезбедува-

ње при појава на пожар; 
6.8 Противпожарни централи за дојава на пожар; 
6.9 Стабилни системи за гаснење на пожар; 
6.10 Системи за детекција и дојава на натрапник, 

кражба, напад и паника; 
6.11 Системи за детекција и дојава и гаснење на по-

жар; 
6.12 Системи за детекција и дојава на вода, ток-

сични гасови и течен нафтен гас (плин); 
6.13 Системи за видео надзор (аналогни и IP сис-

теми); 
6.14 Системи за контрола на пристап; 
6.15 Мониторинг центар и 
6.16 Интегрирани системи. 
 
2 часа 
 
7. Прва помош:  
7.1 Вештачко дишење; 
7.2 Запирање на крварење; 
7.3 Третман на лице под шок и 
7.4 Евакуација и транспорт на повредениот. 
 
ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 
 
7 часа 
 
1.  Ракување и гаѓање со огнено оружје:   
1.1 Начин на постапување со оружјето и муници-

јата; 
1.2 Расклопување, склопување, чистење и одржува-

ње на огнено оружје; 
1.3 Гаѓање со пиштол (за оспособување со шест 

куршуми, за испит со девет куршуми, од кои три се 
пробни) и 

1.4 Гаѓање со пушка (за оспособување со шест 
куршуми, за испит со девет куршуми, од кои три се 
пробни). 

 
6 часа 
 
2. Самоодбрана: 
2.1 Техника на падови; 
2.2 Одбрана од удари со рака и нога; 
2.3 Зафати на приведување; 
2.4 Џудо фрлање; 
2.5 Одбрана од невооружен и вооружен напаѓач; 
2.6 Врзување и  
2.7 Начин на употреба на средства за присилба. 
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Врз основа на член 79 точка 4) од Законот за приватно обезбедување („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 166/12 и 164/13),  министерот за внатрешни работи донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И 

ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА  ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ  

ЗА ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката 

и информатичката опрема на просториите за полагање на стручните испити за физичко и техничко обезбедува-

ње (во натамошниот текст: испити).  

 

Член 2 

Полагањето се спроведува во просторија која овозможува истовремено полагање на испити на најмалку 20 

кандидати.  

- Просторијата од став 1 на овој член е опремена со: 

      - работни бироа и столчиња за кандидатите и членовите на комисиите што ги спроведуваат испитите;  

- систем за снимање на полагањето; 

- персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19”; 

- мрежни и електрични приклучници за секој персонален компјутер поединечно; 

- сервер; 

- метален ормар за серверот; 

- локална комуникациска мрежа; 

- мрежен преклопник; 

- опрема за обезбедување на непрекината електрична енергија и 

- мрежна камера за снимање на полагањето. 

 

Член 3 

Просторијата за полагање на испитите има интернет конекција од најмалку 10мб/с, наменета само за елек-

тронското полагање на испитите и пристап до апликацијата на Министерството за внатрешни работи за спрове-

дување на електронското полагање на испитите.   

   

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во  ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

          Бр. 12.1-63570/1                                                 Министер 

   10 септември  2014 година                                                 за внатрешни работи, 

                 Скопје                                                м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

 

4268. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

4269. 

Врз основа на член 31-д став 3 од Законот за  произ-

водство и промет на вооружување и воена опрема 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/02, 

84/07, 161/09, 145/10, 119/13, 164/13 и 41/14), министе-

рот за економија, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ИЗВОЗ–УВОЗ,ТРАНЗИТ И БРОКЕР-

СКИ УСЛУГИ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИ-

НАТА НА БАРАЊЕТО И ДОЗВОЛАТА ЗА ИЗВОЗ- 

УВОЗ, ТРАНЗИТ И БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА 

ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

 

Член  1 

Со овој правилник се пропишува начинот за изда-

вање на дозволата за вршење на  извоз - увоз, транзит и 

брокерски услуги на вооружување и воена опрема како 

и формата и содржината на  барањето и  дозволата за 

извоз-увоз, транзит и брокерски услуги  на вооружува-

ње и воена опрема (во натамошниот текст: барање).  

 

Член  2 

Дозволата за вршење на извоз - увоз, транзит и бро-

керски услуги на вооружување и воена опрема (во на-

тамошниот текст: дозвола) се издава на име на барате-

лот. 

Сите колони од барањето мора да бидат  правилно 

и читливо пополнети. 

Подносителот на барањето е одговорен за точноста 

и вистинитоста на податоците во барањето. 

Подносителот на барањето, барањето го поднесува 

во два идентични примероци. 

 

Член 3 

Кон барањето, подносителот на барањето до Ми-

нистерството за економија треба да ги достави доку-

ментите согласно член 31-д од Законот за производство 

и промет на ВВО, како и копија од Одлуката на Вла-

дата на Република Македонија за добивање согласност 

за вршење на промет на ВВО и Решение за упис во 

Централен регистар на Република Македонија.  

 

Член  4 

Во случај на неуредно поднесено барање до Минис-

терството за економија, подносителот на барањето тре-

ба во рок од 15 дена од денот на применото известу-

вање да ги одстрани недостатоците, односно да го до-

полни барањето. 

Известувањето од став 1 на овој член може да биде 

во пишана или електронска форма. 

Доколку подносителот на барањето во рокот од 

став 1 на овој член не го дополни барањето, односно не 

ги одстрани недостатоците за кој е известен, се смета 

дека барањето не е поднесено.  

 

Член  5 

При поднесување на барањето сите документи кои 

се прилог кон барањето потребно е да бидат преведени 

на македонски јазик и кирилично писмо кај овластен 

судски преведувач. 

 

Член  6 

Барањето  се  поднесува на образец  во А-4 формат 

на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на барањето за извоз се да-

дени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Формата и содржината на барањето за увоз се даде-

ни во Прилог  2  кој е составен дел на овој правилник. 

Формата и содржината на барањето за транзит се 

дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правил-

ник. 

Формата и содржината на барањето за брокерски 

услуги се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 7 

Дозволата се издава на образец во  А-4 формат на 

хартија во бела боја. 

Формата и содржината на дозволата за извоз се 

дадени во Прилог 5 кој се составен дел на овој правил-

ник.  

Формата и содржината на дозволата за увоз се даде-

ни во Прилог 6 кој се составен дел на овој правилник. 

Формата и содржината на дозволата за транзит се 

дадени во Прилог 7 кој е составен дел на овој правил-

ник. 

Формата и содржината на дозволата за брокерски 

услуги се дадени во Прилог 8  кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член  8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.   

 

Бр. 17-126/1  

10 септември 2014 година Министер за економија, 

Скопје Беким Незири, с.р. 
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