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ЗАКОН
ЗА ГРБОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој закон се уредува грбот на Република Македонија.
Член 2
(1) Грбот на Република Македонија претставува поле опкружено со житни класје кои се поврзуваат на врвот, испреплетено со плодови од афион и тутунови
лисја, што се поврзани на дното со лента прошарана со
народни мотиви.
(2) Среде во полето се оцртува планина во чие подножје тече река, а зад планината изгрева сонце.
Член 3
Ликовно-графичкиот приказ на грбот на Република
Македонија е составен дел на овој закон.
Член 4
(1) Органите на државната и локалната власт и други органи, организации, институции, установи и правни лица се должни да ја усогласат употребата на грбот
согласно со овој закон во рок од една година од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
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(2) Употребата на грбот на обрасците за лични документи ќе се применува во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.
(3) Издадените патни исправи, лични карти и други
лични документи, се употребуваат до денот на нивното важење.
(4) Издадените банкноти, метални пари, државни и
вредносни хартии, се употребуваат пет години од денот на влегувањето во сила на овој закон.
(5) Банкноти, метални пари, државни и вредносни
хартии по истекот на рокот утврден во ставот (4) од
овој член можат да се заменат но не и да се употребуваат.
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(6) Со денот на влегувањето во сила на овој закон
употребата на грбот при печатењето на обрасци за лични документи, патни исправи, лични карти и други
лични документи, како и при издавањето на банкноти,
метални пари, државни и вредносни хартии ќе се врши
во согласност со овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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LIGJ
PËR STEMËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Neni 1
Me këtë ligj rregullohet stema e Republikës së
Maqedonisë.
Neni 2
(1) Stema e Republikës së Maqedonisë, paraqet fushë të
rrethuar me kallinj gruri të cilët bashkohen në majë, të thurur
me fryte prej afioni dhe gjethe duhani, të cilat janë të lidhura
në fund me shirit të zbukuruar me motive popullore.
(2) Në mes të fushës duket mali në rrëzën e të cilit
rrjedh lumi, ndërsa prapa malit lind dielli.
Neni 3
Paraqitja grafike-artistike e stemës së Republikës së
Maqedonisë, është pjesë përbërëse e këtij ligji.
Neni 4
(1) Organet e pushtetit shtetëror dhe lokal dhe organet,
organizatat, institucionet, entet dhe personat tjerë juridikë,
janë të obliguar që ta harmonizojnë përdorimin e stemës në
pajtim me këtë ligj, në afat prej një viti nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.
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(2) Përdorimi i stemës në formularët e dokumenteve
personale, do të zbatohet në afat prej dy vitesh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
(3) Dokumentet e udhëtimit, letërnjoftimet dhe
dokumentet tjera personale të lëshuara, përdoren deri në
ditën e vlefshmërisë së tyre.
(4) Bankënotat, monedhat, letrat shtetërore dhe me
vlerë, të emetuara, përdoren pesë vite nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.
(5) Bankënotat, monedhat, letrat shtetërore dhe me
vlerë, pas kalimit të afatit të përcaktuar në paragrafin (4) të
këtij neni, mund të ndërrohen por jo edhe të përdoren.
(6) Me ditën hyrjes në fuqi të këtij ligji, përdorimi i
stemës gjatë botimit të formularëve për dokumente
personale, dokumente udhëtimi, letërnjoftime dhe
dokumente tjera personale, si dhe gjatë emetimit të
bankënotave, monedhave, letrave shtetërore dhe me vlerë,
do të kryhet në pajtim me këtë ligj.
Neni 5
Ky ligj hyn fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
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2646.
Врз основа на член 144 став 3 од Законот за малолетничка правда („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007,103/2008 и 161/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на
16 ноември 2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКО
ПРЕСТАПНИШТВО
I. За членови на Државниот совет за превенција на
малолетничко престапништво се избираат:
1. Миле Гиновски, социолог - истражувач,
2. Невена Петровска, советник - педагог,
3. Татјана Ристова - Димова, дипломиран психолог,
4. Ана Андова, претседател на Комората на психолози на Република Македонија,
5. Лефкија Гажовска, дипломиран технолошко-металуршки инженер,
6. Проф д-р Гордана Бужаровска, професор на
Правниот факултет „Јустинијан Први" Скопје,
7. Проф д-р Владимир Ортаковски, претседател на
НВО Здружение за заштита на правата на детето,
8. М-р Крсте Маљановски, дипломиран психолог,
магистер по правни науки,
9. Тања Кикерекова, раководител на Одделението
за човекови права во Министерството за правда,
10. Ардијан Муча, државен советник за социјална
заштита во Министерството за труд и социјална политика,
11. Реџеп Али Чупи, директор на Управата за развој
и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците во Министерството за образование и наука,
12. Лилјана Јаковчевска, виш полициски советник
за малолетничка деликвенција и социопатолошки појави во Министерството за внатрешни работи,
13. Дана Миловановиќ, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство - Скопје,
14. Роза Георгиева, државен советник во Врховниот
суд на Република Македонија и
15. Наим Цами, адвокат од Адвокатската комора на
Република Македонија.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4763/1
16 ноември 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
____________

2647.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 3 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици
на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 85/2002, 97/2006, 117/2006 и
77/2008), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 16 ноември 2009 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА
ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО
СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА (ПС СЕ)
I. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ) („Службен весник на Република
Македонија" број 96/2008, 106/2008 и 147/2008), во
точката 1 под а) за шеф на Делегацијата, зборовите:
„Оливер Шамбевски" се заменуваат со зборовите:
„Александар Николоски".
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија."
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4764/1
16 ноември 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
____________

2648.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 5 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици
на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006,
77/2008 и 85/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 2009 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЈА (ИПУ)
I. Во Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во
Интерпарламентарната унија (ИПУ) („Службен весник
на Република Македонија" бр. 96/2008, 106/2008,
125/2008 и 147/2008), во точката 2 Членови на Делегацијата: по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
"6) Флора Кадриу."
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија."
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4765/1
16 ноември 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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2649.
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија” бр.
63/2006, 36/2007 и 106/2008), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕГУЛАТОРНАТА
КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За член на Регулаторната комисија за енергетика
на Република Македонија се именува Видан Кулевски,
дипломиран електроинженер.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4768/1
16 ноември 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
____________

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2650.
Врз основа на член 28 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2009) Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија на седницата одржана на 11 ноември 2009
година, го утврди Пречистениот текст на Законот за
медијација.
Пречистениот текст на Законот за медијација ги
опфаќа: Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Законот за изменување на Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија” бр. 22/2007) и Законот за изменување и дополнување на Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија” бр. 114/2009), во
кои е означено времето на нивното влегување во сила и
примена и Одлуката на Уставниот суд („Службен весник на Република Македонија” бр. 77/2007).
Бр. 10-4525/2
Претседател на
11 ноември 2009 година Законодавно-правната комисија
Скопје
на Собранието на Република
Македонија,
Благородна Дулиќ, с.р.
ЗАКОН
ЗА МЕДИЈАЦИЈА
(Пречистен текст)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Бр. 138 - Стр. 7

(2) Одредбите од овој закон ја уредуваат медијацијата во граѓански, трговски, работни, потрошувачки и
во други спорни односи меѓу физички и правни лица,
со кои страните можат слободно да располагаат со своите барања, во согласност со закон, освен кога со закон
поинаку не е пропишано.
(3) Одредбите од овој закон се применуваат и во семејни и кривични спорови, доколку медијацијата одговара на природата на спорните односи и со посебен закон не е исклучена нејзината примена.
(4) Медијацијата се води врз основа на договор постигнат меѓу страните пред или по започнувањето на
судскиот спор, со или без упатување на судот или друг
орган, освен кога со закон не е предвидена исклучива
надлежност на суд или друг орган.
(5) Во споровите од ставовите (2) и (3) на овој
член ќе се применуваат правилата и начелата дефинирани во овој закон, освен ако страните поинаку не се
договорат.
ОСНОВНИ ПОИМИ
Член 2
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат
следново значење:
1) „Meдијација” е начин на решавање на спорови
во кој страните спорниот однос настојуваат да го решат на мирен начин со помош на еден или повеќе медијатори, кои на страните им помагаат да постигнат заедничко прифатливо решение;
2) „Медијатор“ е физичко лице кое ја спроведува
постапката за медијација согласно со начелата за медијација;
3) „Постапка за медијација“е посебен вид на постапка која по својот карактер е доброволна, ефикасна,
брза и ефтина;
4) „Страна во постапка за медијација“ е физичко
или правно лице кое учествува во медијацијата и чија
согласност е потребна за решавање на спорот и
5) „Комора на медијатори“ е организација на медијаторите која ја унапредува медијацијата и го организира работењето на медијаторите.
II. НАЧЕЛА НА МЕДИЈАЦИЈA
Доброволност
Член 3
(1) Страните во спорот доброволно ја поведуваат и
учествуваат во постапката за медијација и во секое време можат да се откажат од истата.
(2) Откажувањето на страните од медијацијата не
влијае врз нивното право спорот да го решат во судска
или друга постапка.

Предмет на законот

Неутралност и непристрасност

Член 1
(1) Со овој закон се определуваат начелата на медијацијата, поимот за медијатор, постапката за медијација
и организацијата на медијаторите.

Член 4
Во постапката за медијација, медијаторот постапува
неутрално и непристрасно во однос на страните или
предметот на спорот.
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Доверливост
Член 5
(1) Сите информации што произлегуваат или се поврзани со постапката за медијација ќе останат доверливи освен ако страните поинаку не се договорат.
(2) Одделни информации од ставот (1) на овој член
нема да имаат карактер на доверливост доколку тоа се
предвидува со определен закон, или доколку тоа е нужно за спроведување на спогодбата која произлегува од
постапката на медијација или кога тоа го бара јавниот
интерес.
Јавност во медијацијата
Член 5-а
(1) Во медијацијата јавноста е исклучена.
(2) Во медијацијата учествуваат само страните или
по нивно барање нивните законски застапници или
полномошници.
(3) Трети лица можат да присуствуваат само со дозвола на двете страни, односно сите страни кои учествуваат во медијацијата.
Еднаквост на страните
Член 6
(1) Страните имаат еднакви можности за учество
во постапката за медијација, за што ќе бидат информирани на јасен и разбирлив начин од страна на медијаторот.
(2) Во водењето на постапката, медијаторот постапува еднакво со страните, имајќи ги предвид околностите на случајот.
Достапност на информации за медијација
Член 7
Јавноста и страните имаат пристап до информации
кои се однесуваат на постапката за медијација, а особено во врска со:
- начинот на водење на постапката,
- видовите на спорови за кои може да се води постапка на медијација,
- јазикот на кој се води постапката,
- трошоците што треба да бидат покриени од страните,
- времетраењето на постапката,
- сите значајни правила кои може да бидат применети и
- правото да поведат судска или друга постапка за
решавање на спорот.
Ефикасност
Член 8
Медијацијата е економична, ефикасна и брза постапка до која страните имаат лесен пристап.
Правичност
Член 9
(1) Во постапката за медијација се гарантира правично постапување.
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(2) Страните треба да бидат поттикнувани целосно
да соработуваат во постапката и да обезбедуваат информации за правично решавање на спорот.
III. МЕДИЈАТОР
Поим на медијатор
Член 10
(1) Медијатор е деловно способно физичко лице кое
им помага на страните да постигнат спогодба, без право да наметне решение на спорот, во согласност со начелата на медијацијата.
(2) Медијатори можат да бидат: адвокати, дипломирани правници или лица од друга професија и други
истакнати стручни и научни работници, во зависност
од видот на спорот, кои завршиле обука за медијатори
и ги исполнуваат условите од членот 11 на овој закон.
(3) Во постапката за медијација може да учествуваат еден или повеќе медијатори.
Услови за медијатор
Член 11
(1) Медијаторот мора да ги исполнува следниве услови:
1) да има стекнато универзитетска диплома за завршено високо образование VII/I или стекнати 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС)
во Република Македонија или нострифицирана диплома во странство со стекнати 300 кредити;
2) да има најмалку пет години работно искуство по
дипломирањето;
3) да има сертификат издаден или признат од Министерството за правда за завршена обука според Програмата за обука на медијатори и
4) да биде запишан во Именикот на медијатори кој
го води Комората на медијатори.
(2) Обуката за медијатори ја организира Министерството за правда или друга институција овластена
од министерот за правда, најмалку два пати во текот
на една календарска година.
(3) Трошоците за обука на медијатори ги сноси
кандидатот кој ја посетува обуката за медијатори. Министерот за правда со подзаконски акт ја утврдува висината на реално направените трошоци за обука на медијатори и надоместокот за работата на обучувачите.
(4) Во спорови со странски елемент, медијатор може да биде и странски државјанин доколку е овластен
да врши медијација во матичната држава.
(5) Министерот за правда со подзаконски акт го
пропишува начинот и постапката на спроведување на
обуката на медијатори.
Престанок на својството медијатор
Член 11-а
(1) Својството на медијатор престанува:
1) по сопствено барање на медијаторот за бришење
од Именикот на медијатори и
2) ако на медијаторот со судска одлука му биде одземена или ограничена деловната способност.
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(2) Комората на медијатори во рок од 15 дена од денот на исполнувањето на условите од ставот (1) на
овој член, ќе донесе одлука за престанување на својството на медијатор.
Должности, права и одговорност на медијаторот
Член 11-б
(1) Медијаторот е должен да ја води и заврши постапката на медијацијата согласно начелата на овој закон.
(2) Медијаторот не може на страните да им наметнува решение, да им дава ветувања и да гарантира
одредени резултати од постапката за медијација.
(3) Медијаторот е должен да ја води и заврши постапката за медијација во рокот определен во Законот,
водејќи сметка за интересите на страните.
(4) Медијаторот е должен да го пријави секое започнување на постапка за медијација, секое завршување или запирање на постапката за медијација во Регистaрот за евиденција на постапките за медијација.
(5) Медијаторот има право на надоместок на трошоци и награда, согласно Тарифникот за награда и надоместок на трошоци на медијаторите.
(6) Медијаторот одговара за штетата која ќе им ја
предизвика на страните со своето незаконско постапување, согласно со општите правила за надоместок на
штета.
Судир на интереси
Член 12
(1) Медијаторот не може да постапува во предмети
во кои има или имал личен интерес, личен, семеен или
деловен однос со страна во спорот, или ако постојат
други околности кои ќе предизвикаат сомнеж во неговата непристрасност.
(2) Медијаторот нема да постапува во предмети по
кои претходно постапувал како судија, бил полномошник, законски застапник, арбитер или советник на една
од страните.
(3) Лицето кое ќе биде предложено за медијатор е
должно да ги изнесе пред страните сите околности што
можат да бидат причина за основано сомневање во неговата непристраност и независност во поглед на спорот.
(4) Од моментот на известувањето за избор на медијаторот, и во текот на целата постапка, тој без одлагање на страните ќе им ги открива околностите од ставот (2) на овој член, освен ако за тоа претходно веќе не
ги информирал страните.
(5) Ако ниту една од страните, откако дознала за
околностите од ставот (2) на овој член, не побара определување на друг медијатор, нема право по тој основ
да ја побива спогодбата постигната во постапката за
медијација.
IV ПОСТАПКА ЗА МЕДИЈАЦИЈА
Започнување на постапката за медијација
Член 13
(1) Медијацијата започнува на денот кога страните
во спорот во писмена форма се согласиле дека ќе учествуваат во медијација или со потпишување на изјава за
согласност дека ќе учествуваат во медицијација дадена
на записник пред суд.

Бр. 138 - Стр. 9

(2) Ако страната што поканила друга страна на медијација не добие одговор за прифаќањето на поканата
за медијација во рок од 15 дена од денот на испраќањето на поканата или во друг пократок рок кој е утврден
со поканата, се смета дека предлогот за поведување на
постапка за медијација не е прифатен.
Полномошник
Член 14
(1) Доколку страните во постапката за медијација
се физички лица, нивното присуство во текот на постапката за медијација е задолжително.
(2) Во постапката за медијација страните може да
имаат полномошник, а полномошникот може да биде
само од редот на лицата предвидени во Законот за парничната постапка.
Застареност и преклузија
Член 15
(1) Со започнување на постапка за медијација не
настанува прекин на течење на роковите за застареност
на побарувањето.
(2) Поведувањето на постапка за медијација не влијае на течењето на преклузивните рокови за поведување постапка утврдена со друг закон.
Број и определување на медијатори
Член 16
(1) Страните спогодбено определуваат дали постапката за медијација ќе ја спроведува еден или повеќе медијатори и спогодбено ги избираат лицата кои ќе бидат
медијатори од Именикот на медијатори.
(2) Ако страните не можат да се спогодат за бројот
или за лицата кои ќе бидат определени за медијатори,
можат да побараат Комората на медијатори да препорача или да го определи бројот на медијатори или да
определи медијатор во дадениот спор.
Спроведување на постапка за медијација
Член 17
(1) Пред почетокот на постапката за медијација, медијаторот е должен да ги запознае страните со начелата, правилата и трошоците на постапката.
(2) Во спроведување на постапката за медијација,
медијаторот ќе ги почитува начелата на медијацијата,
земајќи ги во предвид сите околности во предметот,
интересите на страните и потребата за брзо и трајно решавање на спорот.
Изнесување на предлози
Член 18
(1) Страните и медијаторот, доколку поинаку не се
договориле, можат во кое било време во текот на постапката да изнесуваат свои предлози за спогодбата со
која ќе го решат спорот.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, на секоја
страна и се дава можност да се произнесе по предлозите.
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Комуникација на медијаторот со страните
Член 19
(1) Медијаторот може да комуницира со страните,
заедно или одвоено.
(2) Информациите што медијаторот ги прима од која било страна во постапката, може да и ги открие на
другата страна, освен оние за кои страната ќе определи
дека се доверливи.
Дозволеност на докази во други постапки
Член 20
(1) Страните во постапката за медијација, медијаторот или било кое трето лице, вклучувајќи ги и оние кои
се дел од администрацијата во постапката за медијација, не можат во арбитражна, судска или во која било
друга постапка да сведочат, да се повикуваат, да предлагаат, или да изнесуваат како доказ:
1) покана од некоја страна за учество во постапка за
медијација или факт дека некоја страна изразила волја
да учествува во постапка за медијација;
2) изразено мислење или предлог даден од некоја
страна во постапка за медијација во врска со можно решавање на спорот;
3) изјава или признание дадени од некоја страна во
текот на постапка за медијација, освен ако изјавата или
признанието не се составен дел на постигнатата спогодба;
4) предлог даден од медијаторот;
5) факт дека некоја страна во постапка за медијација покажала подготвеност за прифаќање на предлогот
за мирење од медијаторот и
6) исправа изготвена исклучително за потребите на
постапка за медијација.
(2) Одредбите од ставот (1) на овој член важат независно од формата на информацијата или на доказите.
(3) Арбитражен совет, суд или друго надлежно владино тело не може да наложи откривање на информациите од ставот (1) на овој член. Доколку информација
од ставот (1) на овој член се понуди како доказ спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член, таквиот
доказ ќе се смета за неприфатлив.
(4) Доказите од ставот (1) на овој член, можат да се
откријат или дозволат до оној степен до кој тоа се налага со закон или заради извршување на спогодбата.
(5) Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој
член важат независно дали арбитражната, судската или
слична постапка се однесуваат на спор што бил предмет на медијација.
Завршување на постапката за медијација
Член 21
(1) Постапката за медијација завршува:
- со склучување на писмена спогодбата за решавање на спорот меѓу страните, на денот на склучувањето
на спогодбата,
- со писмена изјава на медијаторот, по извршени
консултации со страните, дека не се оправдани натамошните обиди за медијација, на денот на поднесувањето на писмената изјава,
- со писмена изјава од страните до медијаторот дека
постапката за медијација е завршена, на денот на поднесувањето на изјавата и
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- со писмена изјава на која било од страните на постапката до другите страни и медијаторот, доколку
истиот е избран, дека постапката за медијација е завршена, на денот на поднесувањето на изјавата.
(2) Постапката за медијација завршува во рок до 45
дена од денот на давањето на изјава за започнувањето
на постапката, без оглед на нејзиниот исход.
Спогодба на страните
Член 22
(1) Спогодбата постигната во постапката за медијација во писмена форма ја изготвуваат страните во постапката, или по нивно барање ја изготвува медијаторот, а ја потпишуваат страните.
(2) Потпишаната спогодба од страните, пред поведување на судската постапка, медијаторот ја заверува
со свој потпис и ја пријавува во Комората на медијатори, заради упис во Регистарот за евиденција на постапките за медијација.
(3) Кога страните сакаат на спогодбата да и дадат
сила на извршна исправа, содржината на спогодбата ја
солемнизира нотар.
(4) Во рок од три работни дена по потпишувањето
на спогодбата постигната како резултат на упатување
на медијација при прекин на судска постапка, медијаторот е должен да ја достави спогодбата во суд и истата претставува основ за судско порамнување.
(5) Ако постапката за медијација се води по упатување на судот, медијаторот е должен во рок од три работни дена по завршувањето на постапката за медијација да го извести судот за начинот на завршување на
постапката.
Примена на одредби од други закони
Член 23
(1) За ништовност и рушливост на спогодбата ќе се
применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.
(2) За материјалната одговорност на медијаторот ќе
се применуваат општи начела за основите на одговорноста за причинување на штета според одредбите на
Законот за облигациони односи.
Трошоци на постапка за медијација
и награда на медијаторот
Член 24
(1) Во случај кога од постапката за медијација произлегуваат трошоци за страните, тие треба да бидат
разумни и соодветни на значењето и вредноста на
предметот на спорот и на обемот на работа на медијаторот.
(2) Секоја страна ги сноси своите трошоци од постапката за медијација, освен ако страните поинаку не
се спогодат.
(3) Наградата и надоместокот на трошоците на медијаторот ги покриваат страните на еднакви делови,
освен ако страните поинаку не се договорат.
(4) Наградата и надоместокот на трошоците на медијаторот во постапката за медијација се определуваат
со Тарифник.
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(5) Тарифникот за награда и надоместок на трошоци на медијаторите го донесува министерот за правда
по претходно прибавено мислење од Комората на медијатори.
(6) Медијаторите за извршените дејствија наплаќаат:
1) награда на медијаторот за извршена медијација и
2) надоместок на трошоци.
(7) Наградата на медијаторот за извршената медијација се определува според:
1) вложениот труд и потрошеното време во постапката, согласно со Тарифникот за награда и надоместок
на трошоци на медијаторите;
2) видот на спорот и
3) бројот на страните.
(8) Надоместокот на реалните трошоци на медијатори се определува според административно техничките трошоци кои ги опфаќаат трошоците потребни за започнување на постапката и нејзино спроведување.
(9) Тарифникот од став (5) на овој член се објавува
во „Службен весник на Република Македонија“.
(10) Постапката за медијација може да биде бесплатна за страните во случај кога страните и медијаторот ќе
се договорат за тоа или кога тоа е уредено со закон.
Депозит
Член 25
(1) Медијаторот може да побара од страните да депонираат аванс за трошоците на постапката.
(2) Доколку средствата од ставот (1) на овој член
не се платени во целост од двете страни во рок од осум
дена од денот на барањето на медијаторот, тој може со
писмена изјава да се откаже од постапката за медијација, која предизвикува дејство од денот на нејзиното изјавување.
(3) По завршувањето на постапката за медијација,
медијаторот е должен на страните да им достави доказ
за потрошените средства. Непотрошените средства се
враќаат на страните.
Членот 26 е избришан.
Упатување на медијација од страна на суд
Член 27
Судот во текот на првостепената постапка може да
ги упати странките спорот да го решат по пат на медијација.
V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЕДИЈАТОРИТЕ
Комора на медијатори
Член 28
(1) Медијаторите се организираат во Комората на
медијатори на Република Македонија.
(2) Комората на медијатори има својство на правно
лице.
(3) Седиштето на Комората на медијатори е во
Скопје.
Органи на Комората на медијатори
Член 29
(1) Највисок орган на Комората на медијатори е Собранието на Комората.
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(2) Други органи на Комората се претседателот,
Управниот одбор и Надзорниот одбор на Комората.
Собрание на Комората
Член 30
(1) Собранието на Комората го сочинуваат сите медијатори.
(2) Собранието на Комората ги штити угледот и честа на медијаторите и се грижи тие да ја остваруваат
својата функција согласно со начелата утврдени со овој
Закон и со Етичкиот кодекс на медијатори.
Член 31
(1) Собранието на Комората ги врши следните работи:
- го донесува Статутот на Комората,
- ја донесува Програмата за работа на Комората,
- врши упис и бришење во Именикот на медијаторите,
- го донесува Етичкиот кодекс,
- расправа за прашања непосредно поврзани со целите и задачите на здружувањето во Комората,
- усвојува извештај за работата на Комората,
- го избира претседателот на Комората,
- ги избира членовите на Управниот одбор,
- ги избира членовите на Надзорниот одбор,
- го донесува Деловникот за работа,
- се грижи и е одговорно за целесообразно користење на средствата со кои управува Комората, односно
нејзините членови,
- одлучува за висината на членарината, начинот на
нејзиното плаќање и користење и
- врши други работи утврдени со закон и Статутот.
(2) Со Статутот на Комората се утврдуваат начинот
на работата на Комората, надлежностите на нејзините
органи и други работи.
Управен одбор на Комората на медијатори
Член 32
(1) Управниот одбор на Комората е извршен орган
на Собранието.
(2) Бројот на членовите на Управниот одбор се уредуваат со Статутот на Комората, а начинот на работа
на Управниот одбор на Комората со Деловникот за работа на Управниот одбор.
(3) Мандатот на членовите на Управниот одбор
трае две години со можност за уште еден избор.
(4) Управниот одбор:
- ги подготвува седниците на Собранието на Комората,
- утврдува предлог на Статутот,
- ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките
донесени од Собранието на Комората,
- се грижи за наплата на членарината,
- управува и одговара за средствата и имотот на Комората,
- составува предлог на периодична и годишна
пресметка,
- донесува Правилник за дисциплинска одговорност
на медијаторот, кој се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“, Кодекс за етичко однесување
на медијаторот и други акти на Комората, по претходна согласност на министерот за правда и
- одлучува за други прашања кои се во негова надлежност согласно со закон или со статут.

Стр. 12 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател на Комората
Член 33
(1) Комората на медијатори ја претставува и застапува претседателот на Комората. Претседателот на Комората по функција е претседател на Управниот одбор
на Комората.
(2) Во негово отсуство, по негово овластување или
со одлука на Управниот одбор, Комората може да ја застапува и член на Управниот одбор.
(3) Претседателот на Комората ги потпишува одлуката на Собранието и на Управниот одбор.
(4) Претседателот на Комората го избира Собранието
со мандат од две години, со можност за повторен избор.
Надзорен одбор
Член 34
(1) Комората има Надзорен одбор.
(2) Собранието на Комората ги избира членовите на
Надзорниот одбор.
(3) Бројот на членовите на Надзорниот одбор се
уредуваат со Статутот на Комората.
(4) Мандатот на членовите на Надзорниот одбор
трае две години со можност за повторен избор.
Регистар за евиденција на постапките за медијација
Член 34-а
(1) Управниот одбор води Регистар за евиденција
на постапките за медијација. Регистарот се води во Комората на медијатори од овластено вработено лице.
(2) Регистарот за евиденција на постапките за медијација содржи:
1. име, презиме и адреса односно назив и седиште
на страните во спорот;
2. име и презиме на медијаторот;
3. вид на спорниот однос;
4. датум на започнување на постапката за медијација;
5. датум и начин на завршувањето на медијацијата
или запирање на постапката за медијација и
6. вредност на спорот, доколку може парично да се
изрази.
(3) Регистарот се води согласно со начелото на тајност и доверливост.
Именик на медијатори
Член 34-б
(1) Медијаторoт кој има сертификат за завршена
обука за медијација и ги исполнува условите согласно
со член 11 на овој закон се запишува во Именикот на
медијатори, кој го води Комората на медијатори.
(2) Се смета дека уписот во Именикот на медијатори е извршен на денот кога медијаторот кој ги исполнува условите предвидени со овој закон ќе достави
пријава за упис во Комората.
Надзор
Член 35
(1) Надзор на работата на Комората на медијатори
кој се однесува на спроведувањето на одредбите од
овој закон, врши министерот за правда.
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(2) За вршење на надзорот министерот за правда
формира комисија составена од претставници на Министерството за правда. При вршењето на надзорот од
страна на министерот за правда мора да биде присутен
претседателот на Комората или лице овластено од него.
(3) Претседателот на Комората е должен на министерот за правда или лица овластени од него, да му
овозможи пристап до сите простории и увид во евиденцијата за медијација. Поради спреченост на претседателот на Комората, по негово овластување може да
го заменува член на Управниот одбор.
(4) За спроведениот надзор се прави извештај и се
укажува за констатираните евентуални недостатоци и
нивно отстранување.
(5) Еден примерок од извештајот за спроведениот
надзор, задолжително се доставува до Комората на медијатори.
VI Преодни и завршни одредби
Член 36
(1) Во рок од еден месец од влегувањето во сила на
овој закон, министерот за правда ќе донесе Програма за
обука на медијатори и Образец за обука на медијатори.
Во рок од два месеци од влегувањето во сила на
овој закон и во согласност со Програмата за обука на
медијатори, а врз основа на јавен конкурс, Министерството за правда ќе организира почетна обука за медијатори и напредна обука за медијатори за лица кои веќе
посетувале обука за медијатори од признаени институции, за што ќе им бидат изададени сертификати.
(3) Во рок од пет месеца од влегувањето во сила на
овој закон ќе се формира Комора на медијатори на Република Македонија од лицата на кои им биле издадени сертификати согласно со ставот (2) на овој член.
(4) Во рок од еден месец од денот на формирањето
на Комората на медијатори, Комората ќе донесе Кодекс за етичко однесување на медијаторот.
(5) Со денот на отпочнување на примената на овој
закон, продолжуваат да важат одредбите од други закони, во кои споровите можат да се решаваат спогодбено меѓу страните, пред судовите и пред други органи и тела.
Член 37
(член 26 од „Службен весник на Република Македонија"
број 114/2009 година)
Во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон Комората на медијатори ќе ги донесе
актите од член 21 став (4) алинеја 7 на овој закон.
Член 38
(член 27 од „Службен весник на Република Македонија"
број 114/2009 година)
Тарифникот за награда и надоместок на трошоците
на медијаторот, министерот за правда ќе го донесе во
рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Подзаконскиот акт од член 7 став (5) на овој закон
министерот за правда ќе го донесе во рок од 45 дена од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2651.

УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ВИСИНАТА И УПЛАТУВАЊЕ НА
НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ШТО СЕ ПЛАЌА ПРИ УВОЗ И/ИЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Стр. 14 - Бр. 138

Бр. 19-5422/1
10 ноември 2009 година
Скопје

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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2652.

ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО „ПОЛОГ“ - ГОСТИВАР

.

Стр. 18 - Бр. 138

Бр. 19-5138/1
3 ноември 2009 година
Скопје

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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2653.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2009
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –
СОБИРЕН КВАРЦ НА ДПТУ „ВИАНА КОМПАНИ“
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ЧАШКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.САДОИЦА“, ОПШТИНА ЧАШКА
1. Со Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – собирен кварц на ДПТУ „ВИАНА КОМПАНИ“ ДООЕЛ
увоз-извоз Чашка на локалитетот „с. Садоица“, општина
Чашка („Службен весник на Република Македонија“ бр.
109/09), во табелата, точката 1 координатата – Y, бројот
„7.564.400,00“, се заменуваат со бројот „7.545.500,00“.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-4170/1
10 ноември 2009 година
Скопје

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

2654.
Врз основа на членовите 10 став 2, 11, 12 и 13 од
Законот за средното образование („Службен весник на
Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06,
30/07, 49/07, 81/08 и 92/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2009 година
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „АМЕРИКАНСКО
УЧИЛИШТЕ МАКЕДОНИЈА" ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на
Приватно средно училиште „Американско училиште
Македонија" во Скопје.
Член 2
Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз
основа на поднесокот (барањето) од основачите Михаил Бујко и Билјана Бујко, државјани на Република Македонија со адреса на живеење во Соединетите Американски Држави.
Основачот Михаил Бујко е државјанин на Република Македонија со ЕМБГ 2212954450087 и со адреса на
живеење 3015 N. Ocean Blvd # 7А, Fort Lauderale, Fl.
33308 Соединетите Американски Држави.

Бр. 138 - Стр. 19

Основачот Билјана Бујко е државјанин на Република Македонија со ЕМБГ 2110963455035 и со адреса на
живеење 3702, Ѕаntа Сагlota St. La Crescenta, Са. 91214
Соединетите Американски Држави.
Член 3
Во приватното средно училиште од член 1 на оваа
одлука ќе се организира и остварува настава за гимназиско образование согласно Законот за средното образование.
Член 4
Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава
во Приватното средно училиште „Американско училиште Македонија" во Скопје е согласно Нормативот за
наставниот и друг кадар во средното образование.
Во прва година на образование наставата ќе ја изведуваат: осум наставници во прва година на образование, осум наставници во втора година на образование,
седум наставници во трета година на образование и седум наставници во четврта година на образование.
Член 5
Потребната опрема за опремување на Приватното
средно училиште „Американско училиште Македонија" во Скопје е согласно нормативите утврдени за оваа
дејност.
Член 6
Приватното средно училиште „Американско училиште Македонија" во Скопје ќе биде сместено во објект
на улица „Никола Парапунов" бб во Скопје, со вкупна
површина од 550 м².
Член 7
Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната
2010/2011 година ќе изнесува четири паралелки, додека за наредните учебни години за бројот на паралелките ќе одлучува основачот.
Член 8
Наставата во Приватното средно училиште „Американско училиште Македонија" во Скопје ќе се изведува
на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на
англиски јазик и неговото писмо.
Член 9
Програмата за воспитно-образовната дејност на
Приватното средно училиште „Американско училиште
Македонија" во Скопје е соодветна на програмата за
гимназиско образование кое се остварува во јавните
средни училишта во Република Македонија.
Член 10
Приватното средно училиште „Американско училиште Македонија" во Скопје ќе отпочне со работа на
1 септември 2010 година по добивањето на решение
за верификација од Министерството за образование и
наука.
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Член 11
Средствата потребни за работа на Приватното средно училиште „Американско училиште Македонија" во
Скопје ги обезбедува основачот.

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

Член 12
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука,
на Службата за општи и заеднички работи на Владата на
Република Македонија бр. 03-594/1 од 15 октомври 2009
година.

Бр.19-4925/1
10 октомври 2009 година
Скопје

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

2655.
Врз основа на член 93 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија” бр.
85/03, 95/05 и 103/08) и член 36 став 3 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.11.2009 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО „ПРИЛЕПСКО
ПОЛЕ”
Член 1
Во Одлуката за основање на Водостопанство „Прилепско Поле” („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/06), во член 7 по зборовите ВП „Стерна”
Прилеп, во ликвидација, точката на крајот се брише и
се додаваат зборовите „и Брана „Прилеп“; Заеднички
главен цевковод; Лев главен цевковод со секундарна
мрежа; Десен главен цевковод со секундарна мрежа;
Малите акумулации „Волково 1“ и „Волково 2“; и малите системи за наводнување Десово и Браилово.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-5137/1
3 ноември 2009 година
Скопје

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

2656.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
10.11.2009 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5252/1
10 ноември 2009 година
Скопје

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

2657.
Врз основа на член 95 став 1 од Законот за заштита
на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06 и 84/07), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 3.11.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИФАТЛИВОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЛНАТА ЦЕЛИНА РАТКОВА СКАЛА, НА ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ
ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈАТА
СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА
Член 1
Со оваа одлука се прифаќа предлогот за прогласување на Интегралната целина Раткова Скала, на Осоговските планини за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5235/1
3 ноември 2009 година
Скопје

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

2658.
Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007), а во врска одредбите на Одлуката
за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 3/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ЕДЕН ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУМИЦА
1. Се огласува именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република
Македонија за подрачјето на Струмица.
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат
условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство (да е државјанин на Република
Македонија, да е дипломиран правник со работно
искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење
на функцијата), пријавите со потребните документи во
оригинал или заверена фотокопија, да ги поднесат до
Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.
3. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“,
„Време“ и „Лајм“.
Бр. 33-5636/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
_____________

2659.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И
РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“
- СКОПЈЕ
1. Митко Антовски се разрешува од должноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие за
одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и
регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - Скопје,
се именува Тодор Илиев.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија .“
Бр. 33–1026/2
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Бр. 138 - Стр. 21

2660.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“- ВЕЛЕС
1. Горан Здравковски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
водостопанство „Лисиче“ – Велес.
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија .“
Бр. 33–1027/2
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2661.
Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот
стандард („Службен весник на Република Македонија“
бр. 55/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ
„КРСТЕ П. МИСИРКОВ“ – КАВАДАРЦИ
1. За членови на Управниот одбор на Државниот
ученички дом „Крсте П. Мисирков“ – Кавадарци се
именуваат:
- Антонио Јовановски,
- Анита Гинова Каракутева,
- Страшко Анѓушев.
2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“ - Кавадарци, на досегашните членови им престанува мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–3028/2
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2662.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

Стр. 22 - Бр. 138
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ
1. Леко Ристовски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–3189/3
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2663.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
1. Горан Тасковски се разрешува од должноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјално
– финансиското работење на Јавното претпријатие
„Стрежево“ – Битола.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие „Стрежево“ – Битола се именува Димитар
Димовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–3516/2
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2664.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 3
ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ
1. Аки Акиов се разрешува од должноста член на
Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ –
Скопје.

17 ноември 2009

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје се именува Владимир Јанакиески.
3.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија .“
Бр. 33–3517/2
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2665.
Врз основа на член 12 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002 и 81/2008),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Фондот за осигурување на депозити, поради заминување на други должности се разрешуваат:
- Маја Парнарџиева –Змејкова,
- Петар Есмеров.
2. За членови на Управниот одбор на Фондот за
осигурување на депозити се именуваат:
- Сузана Пенева, вработена во Министерството за
финансии,
- Сектор за усогласување со ЕУ и меѓународни финансии,
- Благоја Ташаминов, вработен во Министерството
за финансии,
- Одделение кабинет на министер.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–4819/3
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2666.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран се именува Тихомир Тенекеџиев.

17 ноември 2009
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–4989/2
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2667.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009) и
член 11 од Одлуката за основање на Јавно претпријатие
за железничка инфрастуктура Македонски Железници –
Скопје („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТУКТУРА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ
1. Aцo Петрушев се разрешува од должноста член
на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски Железници –
Скопје, на негово барање.
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија .“
Бр. 33–5087/2
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2668.
Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за
ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник
на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“- СКОПЈЕ
1. Илче Димовски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Државниот студентскиот центар „Скопје“ – Скопје, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5141/3
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Бр. 138 - Стр. 23

2669.
Врз основа на член 13 од Законот за основање на
Јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/2000
и 48/2009) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
- ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА „ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА
– СКОПЈЕ“
1. Ивица Симјановски се разрешува од должноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5624/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2670.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009) и член 36 став 6 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ШТИП
1. Љубе Здравков се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник од Советот на општината на Јавната установа Меѓуопштински центар за
социјална работа – Штип.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33–5625/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Стр. 24 - Бр. 138
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2671.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ
1. Тони Ѓорѓиевски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
стопанисување со пасиштата – Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија .“
Бр. 33–5626/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2672.
Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за
ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник
на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ВО ШТИП
1. Македонка Трајчева се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Државниот студентски
дом „Браќа Миладиновци“ во Штип.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5627/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2673.
Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за
ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник
на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“ ВО ПРОБИШТИП
1. Игор Масанов се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Државниот студентски дом
„Доне Божинов“ во Пробиштип.

17 ноември 2009

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5628/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2674.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на
Република Македонија („ Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ПРОБИШТИП
1. Сашка Моневска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Пробиштип.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5629/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2675.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –СВЕТИ НИКОЛЕ
1. Александар Арсов се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе.

17 ноември 2009
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5630/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2676.
Врз основа на член 89 став 2 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97,
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005,
50/2006, 29/2007, 102/2008 и 161/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Менка Радивојша се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ .
Бр. 33–5631/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2677.
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006 и 84/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 3
ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
НАЦИОНАЛЕН ПАРК, ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА
1. Николина Ристевска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5632/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Бр. 138 - Стр. 25

2678.
Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96,
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004,
4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008,
161/2008 и 81/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА
1. Ирена Мишева се разрешува од должноста член на
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на нејзино барање.
2. За член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се
именува Љубица Николовска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5633/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2679.
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД – ДЕМИР КАПИЈА
1. За член на Управниот одбор на Јавната установа
Специјален завод – Демир Капија се именува Кристијан Арсов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

Бр. 33–5634/1
3 ноември 2009 година
Скопје

2680.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

Стр. 26 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во
сопственост на Република Македонија се именува Петар Стојановски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија .“
Бр. 33–5635/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2681.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ –
ТЕТОВО
1. Се разрешува Светлана Карапеоска од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33–5638/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2682.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ШТИП
1. Се разрешува Војо Маневски од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на
ЈЗУ Клиничка болница – Штип.

17 ноември 2009

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33–5639/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2683.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
- КОЧАНИ
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје – Кочани се разрешуваат:
- Бети Кузмановска;
- Спирко Георгиев.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33–5640/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2684.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВИНИЦА
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Виница се разрешуваат:
- Благица Андонова,
- Митко Костадиновски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33–5641/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

17 ноември 2009
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2685.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ВЕЛЕС
1. Се разрешува Петре Саздов од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на
ЈЗУ Општа болница – Велес.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33–5642/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2686.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ БОЛНИЦА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ - ОХРИД
1. Се разрешува Јованка Дамоска од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Болница за кардиоваскуларни болести – Охрид.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33–5643/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2687.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе

Бр. 138 - Стр. 27

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА УВО, НОС И ГРЛО - СКОПЈЕ
1. Се разрешува Борче Георгиески од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло –
Скопје.
2 . Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5644/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2688.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ
1. Се разрешува Васил Пеовски од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за очни болести – Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5645/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2689.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА –
ЖЕЛЕЗАРА - СКОПЈЕ
1. Се разрешува Кираца Тутевска од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствена станица – Железара - Скопје.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33–5646/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Бр. 33–5648/1
3 ноември 2009 година
Скопје

2690.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе

2692.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ - НЕГОТИНО

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

1. Се разрешува примариус д-р Јордан Пачков од
должноста член на Управниот одбор – претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5647/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2691.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Се разрешува Владимир Јанакиески од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република
Македонија се именува Аки Акиов.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Неготино се именува
Стојан Петрески.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33–5649/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2693.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ОПШТА БОЛНИЦА - КАВАДАРЦИ
1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кавадарци се именува Илија Ѓелов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33–5650/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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2694.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУМИЦА
1. Се разрешува Оливера Кочева од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом – Струмица, на нејзино барање.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струмица се именува
Никола Певкев.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33–5651/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
____________

2695.
Врз основа на член 57 став 6 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1. За директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, се именува м-р Маја Парнарџиева –
Змејкова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5731/2
Претседател на Владата
6 ноември 2009 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
2696.
Врз основа на член 50 став 4 од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04 и 92/07), министерот за
животна средина и просторно планирање донесе

Бр. 138 - Стр. 29

ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПРЕНОСОТ НА
ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА СОСТОЈБИТЕ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО КВАЛИТЕТОТ
НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на преносот на податоците и информациите за
состојбите во управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух.
Член 2
Одредени изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1. Пренос на податоци преставува сет на активности со кои се врши доставување и размена на информации засновани врз обработени и систематизирани податоци од извршените мерења на квалитетот на амбиентниот воздух и имаат за цел да се престави квалитетот
на амбиентниот воздух во одредено место, подрачје
или на целата територија на Република Македонија.
2. Правни и физички лица кои вршат интерен
мониторинг се операторите на инсталации кои имаат
извор на емисија на загадувачки супстанции во амбинтниот воздух и со своите активности влијаат на квалитетот на амбиентниот воздух и со интегрираната
еколошка дозвола издадена во согласност со Законот за
животна средина се задолжени да вршат интерен мониторинг.
Член 3
(1) Правните лица кои управуваат со мониторинг
станиците за квалитет на амбиентниот воздух кои влегуваат во државната или локалната мрежа за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух (во понатамошниот текст: мониторинг мрежи) или се во сопственост на правни и физички лица кои вршат интерен мониторинг го доставуваат извештајот за извршените мерења од претходниот месец до Министерството за животна средина и просторно планирање (во натамошниот текст: министерство) еднаш месечно и тоа најдоцна
до 15ти во тековниот месец.
(2) Извештајот од став (1) на овој член може да се
достави преку пошта, факс или во електронска форма.
(3) Извештајот од став (1) на овој член треба да содржи измерени податоци за квалитетот на амбиентниот
воздух (едночасовни или среднодневни) и број на надминувања на граничните вредности, целните вредности, прагови на информирање и алармирање соодветно
за секоја загадувачка супстанца, согласно Уредбата за
гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки
супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност,
целни вредности и долгорочни цели.
(4) Извештајот од став (1) е достапен на јавноста
согласно одредбите за пристап до информации од областа на животната средина од Законот за животна
средина.
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Член 4
(1) Министерството обезбедува, навремено и соодветно информирање за квалитетот на амбиентниот воздух, согласно член 5 од овој правилник, на јавноста и
правните и физичките лица, организациите кои се занимаваат со проблематиката од областа на животната
средина, организациите на потрошувачите, организации кои го презентираат интересот на осетливите популации, здруженија кои се занимаваат со проблематиката од областа на здравството и здруженија кои ги застапуваат интересите на индустријата.
(2) Информирањето од став (1) на овој член се врши по пат на доставување информации кои се ставаат
на располагање бесплатно по пат на било кој лесно
пристапен медиум, вклучувајќи интернет или било кое
соодветно средство за комуникација согласно одредбите за пристап до информации од областа на животната
средина од Законот за животна средина.
(3) Информациите треба да бидат јасни, пристапни
и разбирливи.
Член 5
(1) Министерството обезбедува ажурирани информации за измерените концентрации на загадувачките
супстанции и редовно ги става на располагање на јавноста.
(2) Предвидените концентрации на загадувачките
супстанции се прикажуваат како просечни вредности
според соодветниот период на пресметаниот просек,
како што е утврдено во Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во
амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови
за постигнување на граничните вредности, маргини на
толеранција за гранична вредност, целни вредности и
долгорочни цели („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/2005).
(3) Информациите од став (1) на овој член ги покажуваат најмалку нивоата кои ги надминуваат целите за
квалитет на амбиентниот воздух, вклучувајќи гранични
вредности, целни вредности, прагови на алармирање,
прагови на информирање или долгорочни цели за соодветната загадувачка супстанција. Тие обезбедуваат и
кратка оценка во врска со целите на квалитетот на амбиентниот воздухот и соодветни информации за ефектите врз човековото здравје или, кога тоа е соодветно,
на вегетацијата.
(4) Информациите за измерените концентрации на
сулфур диоксид, азот диоксид, суспендирани честички
(PM10), озон и јаглерод моноксид се ажурираат најмалку еднаш дневно, и кога тоа е изводливо, се ажурираат
секој час. Информациите за измерените концентрации
на олово и на бензен, изразени како просечна вредност
за најмалку 12 месеци, се ажурираат секои три месеци,
и секој месец за секое место каде што тоа е изводливо.
(5) Министерството треба навремено да доставува
информации до јавноста за фактичките или предвидените надминувања на праговите на алармирање и информирање кои ги вклучуваат најмалку следните информации:
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(a) информации за забележаното/ите надминување/а:
- локација или област на надминување,
- вид на праг кој е надминат (на информирање или
на алармирање),
- време на почеток и времетраење на надминувањето, и
- највисока едночасовна концентрација како и највисока осумчасовна средна вредност на концентрација,
во случајот на озон;
(б) предвидување за следното/ен попладне/ден(ови):
- географска област на очекуваните надминувања
на прагот на информирање и/или на алармирање, и
- очекувани промени во загадувањето (подобрување, стабилизирање или влошување), вклучувајќи ги и
причините за овие промени;
(в) информации за видот на засегнатото население,
можните последици врз човековото здравје и за препорачано однесување:
- информации за ризичните групи население,
- опис на можните симптоми,
- препорачани мерки на претпазливост кои засегнатото население треба да ги презема, и
- каде да се најдат дополнителни информации.
(г) информации за превентивна активност за намалување на загадувањето и/или на изложеноста на истото: укажувања на субјектите кои управуваат со главните извори на загадување и препораки за делување заради намалување на емисиите.
(д) Во случај на очекувани надминувања, министерството треба да преземе соодветни чекори за доставување на податоците со релевантните субјекти заради превземање на практични мерки за спречување на
надминувањето.
Член 6
Со цел да се обезбеди навремено информирање на
јавноста за квалитетот на амбиентниот воздух, министерството согласно добиените податоци од мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух, подготвува дневни извештаи, месечни извештаи и годишен
извештај за квалитетот на амбиентниот воздух.
Член 7
(1) Дневните извештаи за квалитетот на амбиентниот воздух од член 6 на овој правилник, се подготвуваат за претходниот ден најдоцна до 12:00 часот во наредниот ден. Дневните извештаи содржат описни информации за надминувањата на граничните и целните
вредности, праговите на информирање и алармирање
за загадувачките супстанции кои се мерат.
(2) Дневните извештаи за квалитетот на воздухот од
член став (1) на овој член се објавуваат на web страната на министерството и преку факс или во електронска
форма се доставуваат до центрите за известување и
тревожење.
Член 8
(1) Месечните извештаи за квалитет на амбиентен
воздух од член 6 на овој правилник, ги содржат следните информации и податоци:
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- среднодневни концентрации на сулфур диоксид,
суспендирани цврсти честички во воздухот со големина до 10 микрометри ЦЧ 10 (PМ10) и бензен;
- едночасовни концентрации за азот диоксид;
- максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрациите на јаглерод моноксид и озон, и
- број на надминувања на граничните вредности,
целните вредности, прагови на информирање и алармирање соодветно за секоја загадувачка супстанца, согласно Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и
прагови на алармирање, рокови за постигнување на
граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели.
(2) Месечните извештаи за квалитет на амбиентен
воздух, можат да содржат информации и податоци за
други загадувачки супстанци, освен оние кои што се
наведени во став (1) од овој член, доколку во претходниот месец е извршено мерење на истите.
(3) Месечните извештаи за квалитет на амбиентен
воздух, се објавуваат на web страната на министерството и се доставува преку пошта или во електронска форма до општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје каде што има воспоставено мерни места за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, Управата за хидрометеоролошки работи и Институтот за
јавно здравје на Република Македонија.
Член 9
(1) Годишниот извештајза квалитет на амбиентен
воздух од член 6 од овој правилник ги содржи следните информации и податоци:
- Опис на мониторинг мрежите;
- Опис на мониторинг станиците и мерните места;
- Опис на мерните методи и методите за обезбедување на квалитет на податоците;
- Процентот на обезбедни податоци по мерно место
и загадувачка супстанција;
- Годишни просечни вредности на присуство на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух;
- Годишни максимални вредности кои се однесуваат
на просечните периоди на граничните вредности согласно Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на
загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели;
- Надминување на граничните вредности, целните
вредности, долгорочните цели, праговите за алармирање и информирање и соодветни информации за ефектот врз здравјето на луѓето.
- Информација за релевантните прекурсори на озон;
- Причини за надминувањата, доколку за тоа постојат информации;
- Информација за трендот на концентрациите;
- Резултати и интерпретација на податоците од метеоролошките мерења и
- Приказ на емисиите во воздухот на загадувачките
супстанции на годишно ниво во тони.
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(2) Годишниот извештај за квалитет на амбиентен
воздух се објавува на web страната на министерството
и се доставува преку пошта или во електронска форма
до општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје каде што има воспоставено мерни места за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, Управата за хидрометеоролошки работи и Институтот за
јавно здравје на Република Македонија.
Член 10
Министерството обезбедува навремена достава на
информации за моменталните и предвидените надминувања на праговите за алармирање и предупредување
дадени во Прилог 1, поглавје Ц, од Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности,
маргини на толеранција за гранична вредност, целни
вредности и долгорочни цели.
Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 07-8576/2
6 октомври 2009 година
Скопје

Министер за животна
средина и просторно
планирање,
Неџати Јакупи, с.р.
______________

2697.
Врз основа на член 41 од Законот за квалитет на амбиентен воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04 и 92/07), министерот за животна средина и просторно планирање во согласност со министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА
КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот, условите и постапката за воспоставување и работење на сите мрежи на мониторинг на квалитетот на амбиентниот
воздух и методологијата за мониторингот, условите и
начинот и постапката на доставување на информациите
и податоците од мониторингот и критериумите за избор на мерни места за сите извори на загадување на
квалитетот на амбиентниот воздух.
Член 2
(1) Мерните места преку кои се врши мониторингот
на квалитетот на амбиентниот воздухот можат да бидат
воспоставени како фиксни во состав на државната или
локалната мрежа за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух (во понатамошниот текст: мониторинг
мрежи) или да бидат во сопственост на правни и физички лица кои вршат интерен мониторинг односно
управуваат со инсталации кои се извор на емисии на
загадувачки супстанции во амбиентниот воздух.
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(2) Монитoрингот се врши со:
- континуирано (постојано) и/или дисконтинуирано
(повремено) мерење на фиксни мерни места, и
- земање на примерок за одредување на концентрацијата на загадувачката супстанца во воздухот.
(3) По исклучок од став (1) на овој член заради потреба од дополнителни оценки на квалитетот на амбиентиот воздух можат да се воспостават и индикативни
мерни места на кои може да се врши мониторинг во
согласност со став (2) на овој член.
Член 3
Критериумите за избор на локацијата на мерните
места за мониторинг на квалитетот на амбиентниот
воздух се дадени во Прилог 1 кој е составен дел од овој
правилник.
Член 4
(1) При воспоставувањето на мониторинг мрежите
особено треба да се води сметка за обезбедување на
следните услови:
- планирање на локациите на фиксните мерни места
на макро основа;
- одредување на локацијата на фиксните мерни места на микро основа, значајни за оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух;
- воспоставување на технички услови за мерење
и/или земање на примерок за одредување на концентрацијата на загадувачката супстанца во воздухот на фиксни мерни места кои вклучуваат: поставување на соодветна основа за сместување на мерните инструменти,
осигурување на заштита од атмосферско електрично
празнење, воспоставување на приклучок за струја, обезбедување на стабилен напон, воспоставување на телефонски/GSM приклучок, обезбедување на систем за греење и ладење, осигурување на опремата, опремување на
фиксните мерни места со опрема за собирање, складирање, обработка и пренос на податоците.
(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се применуваат и при воспоставување на индикативните мерни
места.
Член 5
(1) Заради обезбедување континуираност на мониторингот и расположливост со податоци од мерењата
од мониторинг мрежите со цел оценување на квалитетот на амбиентниот воздух на целата територија на Република Македонија, за фиксните мерни места во мрежите се обезбедуваат резервни мерни инструменти.
(2) За загадувачките супстанци: сулфур диоксид,
азотни оксиди изразени како азот диоксид, суспендирани цврсти честички во воздухот со големина до 10 микрометри (во натамошниот текст ЦЧ10 (РМ10), јаглерод моноксид и озон, бројот на резервни мерни инструменти треба да изнесува најмалку десет проценти од
вкупниот број на мерни места и инструменти, но не помалку од еден мерен инструмент.
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Член 6
(1) Правните лица кои управуваат со мониторинг
станиците за квалитет на амбиентниот воздух кои влегуваат во државна или локална мониторинг мрежа, за
Министерството за животна средина и просторно планирање (во понатамошниот текст: министерство) треба
да обезбедат податоци за мониторинг станиците и мерните места и мониторинг инструментите коишто се
употребуваат, вклучувајќи и информација за локацијата на теренот, како што е наведено во Прилог 2 кој е
составен дел од овој правилник.
(2) Информациите од став (1) на овој член се ажурираат секој пат кога станицата или мерното место ќе се
стави во функција, ќе се прелоцира или ќе се затвори.
Член 7
Покрај општите услови утврдени во член 4 на овој
правилник, при воспоставувањето на мониторинг мрежите треба да се земат во предвид условите утврдени
во членовите 8, 9 и 10 на овој правилник кои се однесуваат на мерење на прекурсорите на озон, суспендирани цврсти честички во воздухот со големина до 2.5 микрометри (во натамошниот текст: ЦЧ2,5 (PM2,5)), полициклични ароматични јаглеводороди, жива, арсен, кадмиум и никел.
Член 8
За обезбедување на минимум податоци за концентрациите на прекурсорските супстанции на озонот наведени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник, на територијата на Република Македонија мониторингот треба да се врши на најмалку едно мерно место
преку инсталирање на најмалку една мерна станица.
Изборот на бројот и локациите на мерните места во кои
треба да се мерат прекурсорските супстанции на озонот, се врши земајќи ги предвид условите утврдени во
Прилог 3 на овој правилник.
Член 9
(1) За обезбедување на минимум податоци за концентрациите на ЦЧ2,5 (PM2,5) на територијата на Република Македонија мониторингот треба да се врши на најмалку едно мерно место преку инсталирање на најмалку
една мерна станица. Изборот на бројот и локациите на
мерните места на коишто треба да се мери концентрацијата на ЦЧ2,5 (PM2,5) се избираат на начин што ќе можат
репрезентативно да ги прикажуваат концентрациите на
ЦЧ2,5 (PM2,5) на ниво на целата територија на Република
Македонија. Таму каде што е тоа можно, мерните места
за земање примероци за PM2,5 треба да се лоцираат на
истите места како и оние за PM10.
(2) Со цел да се обезбедат, како минимум, информации за вкупната концентрација на маса и за хемискиот состав на концентрациите на ЦЧ2,5 (PM2,5) врз основа
на годишен просек, се поставуваат мерни места на локации во рурални средини оддалечени од значителни
извори на загадување на воздух, согласно условите
утврдени во Прилог 4 на овој правилник доколку ги исполнуваат следните критериуми:
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(а) се поставува едно мерно место за земање примероци на територијата на Република Македонија;
(б) во соработка со соседна земја може да се постави најмалку едно или повеќе заеднички мерни места за
земање примероци заради опфаќање на релевантните
соседни зони за да се постигне потребната просторна
покриеност на мониторингот;
(в) се постигнува усогласеност со стратегијата за
мониторинг на воздухот на Европската Унија и со Програмата за мониторинг на воздухот на Европа (во понатамошниот текст: ЕМЕП програма).
Член 10
(1) За да се процени присуството на бензо(а)пиренот
во амбиентниот воздух во Република Македонија треба
да се врши мониторинг на други релевантни соединенија кои припаѓаат на групата полициклични ароматични
јаглеводороди на ограничен број на мерни места.
(2) Соеднинеијата од став (1) на овој член вклучуваат: Бензо(а)антрацен, бензо(b)флуорантен, бензо(ј)флуорантен, бензо(к)флуорантен, индено(1,2,3 cd)пирен и
дибензо(а,h)антрацен.
(3) Мерните места за мониторинг на соединенијата
кои припаѓаат на групата полициклични ароматични
јаглеводороди треба да бидат лоцирани заедно со локациите на мерните места каде се земаат примероци за
бензо(а)пирен.
(4) Независно од концентрациите на арсен, кадмиум, никел, жива во гасна состојба, бензо(а)пирен и други полициклични ароматични јаглеводороди во амбиентниот воздух, на територијата на Република Македонија ќе се определи едно мерно место со инсталирање
на мерна станица за мерење на позадинско загадување.
Кога е тоа можно се препорачува и мерење на суспендирана и двовалентна жива во гасовита состојба.
(5) За да се постигне целоснта покриеност на територијата на Република Македонија може заедно со соседна држава да се определи едно или повеќе заеднички мерни места за земање примероци заради опфаќање
на релевантните соседни зони.
(6) При определувањето на локацијата на мерните
места од овој член треба да се земат во географската
варијација и долгорочните трендови кои се определуваат во согласност со Прилог 1 на овој правилник.
(7) Каде е тоа можно, со мониторингот од овој член
се постигнува усогласеност со стратегијата за мониторинг на воздухот на Европската Унија и со ЕМЕП програма.
Член 11
При определување на локаците на фиксните мерни
места за мерење на позадинско загадување, за мерење
на прекуграничниот пренос на загадувачките супстанци и мерењата кои произлегуваат од меѓународните обврски на Република Македонија задолжително се земаат во предвид условите утврдени во ЕМЕП програмата.
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Член 12
(1) За да се обезбедат податоци за целите на оценување на квалитетот на амбиентниот воздух за секоја загадувачка супстанца сулфур диоксид, азот диоксид,
азотни оксиди, ЦЧ10 (РМ10), ЦЧ2,5 (PM2,5) олово, бензен,
јаглерод моноксид, озон, кадмиум, никел, арсен и бензо(а)пирен, за секоја зона и агломерација на територијата на Република Македонија, се определуваат минимален број на мониторинг места, доколку мониторингот е единствениот извор на информации во врска со
квалитет на амбиентниот воздух.
(2) Во зоните и агломерациите каде што мерењата
од фиксни мерни места се единствен извор на информации за оценка на квалитетот на амбиентниот воздух,
бројот на мерните места за земање примероци за секоја
загадувачка супстанца не треба да биде помал од минималниот број на места за земање примероци дадени во
Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.
(3) За зоните и за агломерациите каде што покрај
информациите што се добиваат со мерењата од фиксни
мерни места постојат и дополнителни информации за
квалитетот на амбиентниот воздух добиени од други
извори, како што се регистрите на емисии, информации добиени преку индикативни методи на мерење и
моделирање на квалитетот на воздухот, вкупниот број
мерни места, наведени во Прилог 6 од овој правилник
може да се намали до 50%, доколку се исполнети следните услови:
- дополнителните методи да обезбедуваат соодветно ниво на информации за оценување на квалитетот на
амбиентниот воздух во однос на граничните и целните
вредности, праготови на предупредување и алармирање, како и соодветни информации за јавноста;
- бројот на мерните места кои треба да се постават
и просторната покриеност со примена на други техники да бидат доволни за утврдување на концентрациите
на загадувачките супстанци во воздухот, во согласност
со целите за квалитетот на податоците наведени во
Прилог 2 од Правилникот за критериуми, методи и постапки за оценување на квалитетот на амбиентниот
воздух („Службен весник на Република Македонија“
бр. 82/2006) и да овозможат проценка на резултатите,
како што е утврдено со член 15 од истиот правилник.
- во секоја зона или агломерација да има поставено
најмалку едно мерно место и
- азот диоксидот да се мери во сите други мерни места, освен во руралните средини, како што е наведено
во точка 3 од Прилог 1 на овој правилник.
(4) Информациите добиени преку индикативни методи на мерење и моделирање на квалитетот на воздухот ќе бидат земени впредвид при оценката на квалитетот на амбиентниот воздух во однос на граничните и
целните вредности.
(5) Во зоните и агломерациите каде што, за време
на секоја од претходните пет години измерените концентрациите на озон се под утврдените долгорочни цели за озон, бројот на фиксните мерни станици ќе биде
утврден во согласност со Прилог 6 на овој правилник.

Стр. 34 - Бр. 138
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Член 13
Референтните методи за мониторинг кои се применуваат при мерење на концентрациите на загадувачките супстанци во амбиетниот воздух се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.
Член 14
Информациите и податоците од мониторингот на
квалитетот на амбиентниот воздух се достапни на јавноста во согласност со приписите кои го регулираат
пристапот на јавноста до информации за животна средина и во согласност со Правилникот за содржината и
начинот на преносот на податоците и информациите за
состојбите во управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух.
Член 15
(1) Информациите и податоците од мониторингот
на квалитетот на амбиентниот воздух се доставуваат до
меѓународни организации заради обезбедување на податоци за прекуграничниот пренос на загадувачките
супстанци и исполнување на меѓународните обврски
кои произлегуваат за Република Македонија (во понатамошниот текст: меѓународно известување).
(2) Меѓународното известување се врши врз воспоставена реципрочна размена на информации и податоци, во однос на која Министерството за животна средина и просторно планирање (во понатамошниот текст:
министерство) еднаш годишно доставува информација
за мониторинг мрежите, мониторинг станиците и мерни места, мерењата и валидирани податоци за квалитетот на амбиентниот воздух од постоечките мониторинг
мрежи за квалитет на амбиентниот воздух, согласно
Прилог 2 од овој правилник.
(3) Информациите и податоците од став (2) на овој
член се доставуваат во еден од следниве формати: ISO
7168 верзија 2 проширен формат, NASA-AMES 1001/1010
или DEM (Модул за размена на податоци предвиден од
Европската комисија) компатибилен формат, или во DEM
база на податоци.
(4) Министерството редовно и задолжително доставува податоци за загадувачките супстанци, коишто се
дадени во Прилог 8, дел 1 точка од 1 до 15 кој е составен дел на овој правилник. Во рамките на меѓународното известување се известува и за загадувачките супстанции за кои постојат податоци а кои се наведени во
Прилог 8 дел 2, од точка 16 до 63 на овој правилник.
(5) Министерството доставува месечни извештаи за
озон, летни извештаи за озон и годишни извештаи за
озон до Европска агенција за животна средина и Еврпската Комисија согласно Прилог 7 кој е составен дел на
овој правилник.
(6) Министерството еднаш годишно доставува извештај од оценката на квалитетот на воздухот до Европската Комисија и Европска агенција за животна
средина согласно Упатството за пополнување на прашалникот за оценката на квалитетот на воздухот.
(7) Министерството еднаш годишно доставува информација за програмите за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воз-
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дух и акционите планови за заштита на амбиентниот
воздух до Европската комисија во согласност со Упатството за програми за намалување на загадувањето и
подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух и
акциони планови за заштита на амбиентниот воздух.
(8) Министерството ги доставува во целост програмите за намалување на загадувањето и подобрувањето
на квалитетот на амбиентниот воздух и акционите планови за заштита на амбиентниот воздух до Европската
комисија, по нејзино барање.
(9) Министерството може да ја информира Европската комисија за програмите за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот
воздух и акционите планови за заштита на амбиентниот воздух, но задолжително ја информира не подоцна
од две години по завршувањето на годината кога било
забележано првото надминување на граничните и целните вредности на квалитетот на амбиениот воздух.
(10) На секои три години министерството треба да
ја информира Европската комисија за напредокот во
спроведувањето на програмите за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух и акционите планови за заштита на амбиентниот воздух.
(11) Министерството ја информира Европската комисијата за методите кои ги користи за земање примероци и за мерење на испарливите органски соединенија
на начин утврден во Прилог 3 од овој правилник.
(12) Министерството ја известува Европската комисијата за методите на мерење кои се користат при мерење на хемискиот состав на суспендираните честички
со големина до 2.5 микрометри (PM2.5).
Член 16
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престануваат да важат одредбите од член 14 и Прилог 3
од Правилникот за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух
(„Службен веник на Република Македонија“ бр. 82/06).
Член 17
Членот 15 од овој правилник ќе отпочне да се применува со денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија.
Член 18
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 07-8576/3
6 октомври 2009 година
Скопје

Бр. 08-8735/2
2 ноември 2009 година
Скопје

Министер за животна
средина и просторно
планирање,
Неџати Јакупи, с.р.
Министер за здравство,
Бујар Османи, с.р.
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Бр. 138 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 138
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17 ноември 2009
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 138
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17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 138

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 ноември 2009

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 138 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 138
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17 ноември 2009

17 ноември 2009
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
2698.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на
недвижности за дел од катастарската општина Јурумлери - Општина Гази Баба.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 10тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија".
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
дел од КО Јурумлери, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 138 - Стр. 65

2700.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ" бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Отовица Општина Велес.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 7тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија".
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
дел од КО Отовица, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-17457/2
12 ноември 2009 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
2699.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ" бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Бр. 09-17831/1
12 ноември 2009 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
2701.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ" бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на
недвижности за катастарската општина Требиште - Општина Маврово и Ростуша.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 5тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија".
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Требиште, востановен според Законот за премер и
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ" бр.
34/72 и 13/78).

Стапува во примена востановениот катастар на
недвижности за дел од катастарската општина Бороец Општина Струга.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 7тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија".
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
дел од КО Бороец, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-17830/1
12 ноември 2009 година
Скопје

Бр. 09-17832/1
12 ноември 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

Стр. 66 - Бр. 138
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2702.
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ" бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се врши конверзија на податоците од катастар на
земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Јурумлери - Општина Гази Баба.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија".
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиштето
за дел од КО Јурумлери, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ" бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-17833/1
12 ноември 2009 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
2703.
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ"
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се врши конверзија на податоците од катастар на
земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Бороец - Општина Струга.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија".
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиштето
за дел од КО Бороец, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ" бр.34/72 и 13/78).
Бр. 09-17834/1
12 ноември 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.
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2704.
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ"
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се врши конверзија на податоците од катастар на
земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Отовица - Општина Велес.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија".
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиштето
за дел од КО Отовица, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ" бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-17835/1
12 ноември 2009 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2705.
Врз основа на чл. 42 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр.150/07) член 9,
член 38 став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за
Советот на jавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија на четириесет и четвртата седница одржана на 12.11.2009 година,
донесе
ОДЛУКА
I
За Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип, за време од 4 (четири) години е избран:
- Благој Ѓеорѓиев.
II
За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвителство за гонење на организиран криминал и корупција за време од 4 (четири) години е избран:
- Јован Илиевски.
III
За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје за време од 4 (четири) години е избран:
- Марко Зврлевски

17 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

IV
За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Битола за време од 4 (четири) години е избран:
- Петар Аневски.
VI
За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кочани за време од 4 (четири) години е
избран:
- Миле Костадинов.
VII
За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Куманово за време од 4 (четири) години е
избран:
- Горан Пешевски.
VI
За Основен јавен обвинител на Основното јавно
обвинителство Кичево за време од 4 (четири) години е
избрана:
- Виолета Стојановска.
VII
За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кавадарци за време од 4 (четири) години
е избран:
- Крсте Кулев.
VIII
За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Делчево за време од 4 (четири) години е
избрана:
- Николина Попчевска.
IX
За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Дебар за време од 4 (четири) години е избран:
- Намик Даци.
X
За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Ресен за време од 4 (четири) години е избран:
- Реџаил Шерифовски.
XI
За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Крива Паланка за време од 4 (четири) години е избран:
- Иван Јакимовски.
XII
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
СОИ бр. 11/09
12 ноември 2009 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Елена Гошева, с.р.

Бр. 138 - Стр. 67

2706.
Врз основа на чл. 40 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр.150/07) член 9,
член 38 став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за
Советот на jавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на четириесет и четвртата седница одржана на 12.11.2009 година, донесе
ОДЛУКА
I
За jавни обвинители во Јавното обвинителство на
Република Македонија се избираат:
1. Неџат Елези,
2. Ферат Елези.
II
За јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје се избираат:
1. Соња Симовска,
2. Сузана Салиу,
3. Валентина Стојановска.
III
За јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје се избираат:
1. Марија Демирева Панајотова,
2. Жаклина Јосифоска.
IV
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Велес се избира:
1. Анастасија Миланова.
V
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар се избира:
1. Неат Црој.
VI
Оваа одлука влегува во сила веднаш, а се објавува
во „Службен весник на Република Македонија”.
СОИ бр.12/09
12 ноември 2009 година
Скопје

Совет на jавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Елена Гошева, с.р.

Стр. 68 - Бр. 138
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
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