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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

320. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА  

ГЕРМАНИЈА 

 

I 

Г. Сашо Марковски се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 

Македонија во Сојузна Република Германија, со се-

диште во Берлин. 

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во Сојузна Република 

Германија престанува заклучно со 8.3.2019 година.  

 

III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

  

Указ број 91   Претседател 

30 јануари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

  Стр. 
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дина..................................................... 27 

 Огласен дел....................................... 1-52 

 

 

321. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОН-

РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА 

 

I 

Г. Тони Димовски се отповикува од должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-

донија во Канада, со седиште во Отава. 

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во Канада престанува 

заклучно со 31.3.2019 година.  

 

III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

  

Указ број 92   Претседател 

30 јануари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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322. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 

И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА 

 

I 

Г. Гоце Карајанов се отповикува од должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-

донија во Руската Федерација, со седиште во Москва. 

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во Руската Федерација 

престанува заклучно со 31.3.2019 година.  

 

III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

  

Указ број 93   Претседател 

30 јануари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

323. 

Врз основа на член 115-б став 19 од Законот за заш-

тита и спасување („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 

129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 29.1.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ЗА ОВЛАСТЕ-

НИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА БЕЗ-

БЕДНОСТА, ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ПЕРСОНАЛ 

И ЗА ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИТЕ ЛИЦА ВРАБОТЕНИ 

ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за пресметување на платите за 

овластените службени лица од областа на безбедноста, 

воздухопловниот персонал и за помошно-техничките 

лица за периодот од 1.1.2019 година до 31.8.2019 годи-

на изнесува 10,519 денари, а од 1.9.2019 година вред-

носта на бодот изнесува 11,045 денари. 

Член 2 

Со влегување во сила на оваа одлука, престанува да 

важи Одлуката за утврдување на вредноста на бодот на 

платата за овластените службени лица од областа на 

безбедноста, воздухопловниот персонал и за помошно-

техничките лица вработени во Дирекција за заштита и 

спасување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.168/16). 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 45-349/1 Заменик на претседателот 

29 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

324. 

Врз основа на член 88  став 3 од Законот за адми-

нистративни службеници („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 

142/16 и 11/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 22.1.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСНОВАНИ ОД ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за пресметување на платите на 

јавните службеници во јавните установи за социјална 

заштита основани од Владата на Република Македони-

ја за периодот од 1.1.2019 година до 31.8.2019 година 

изнесува 77,24 денари, а за периодот од 1.9.2019 годи-

на до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 45-416/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

325. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(,,Службен весник на Република Македонија” 

бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

22.1.2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НАМИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ПРАВДА - УПРАВА  ЗА  ИЗВРШУВАЊЕ  
НА САНКЦИИТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 
Реден 

број 

Назив на 

движната 
ствар 

 

Модел 

 

Производител 

Количина 

(парче) 

1 

Куќиште за 

десктоп 
компјутер Kodegen Case 

Кодеген 
Супер Пауер 

 
1 

2 Монитор 

18,5” 

196V3LAB/00 Филипс 1 

3 
Сет од 
звучници 

SPK Twins 
USB 2,0 МСИ 1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за правда - Управа за извршување на санкциите. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Управата за извршување на санкциите, со 

кој се уредуваат  правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-11563/1-18     Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

326. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 22.1.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО -

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН  

ДОМ ИДРИЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите, му престанува користењето на движните ствари и 

тоа: 

 
Реден 

брoj 

Назив на 

движните 

ствари 

Опис Количина 

(парче) 

1. Противпожарен 

апарат 

Mарка  ФФЦ  ПРЦ, 

исполнет со сув прав 
од 9,0 кгр, со 

млазница  

31 

2. Противпожарен 

апарат 

Mарка  ФФЦ  ПРЦ 

исполнет со CO₂ од 5 
кгр, со млазница  

14 

3. Противпожарен 

апарат 

Mарка  ФФЦ  ПРЦ, 

исполнет со CO₂ од 6 
кгр, со млазница 

5 

4. Противпожарен 
апарат 

Mарка  ФФЦ  ПРЦ, 
исполнет со FM 200 

од 6 кгр, со млазница 

4 

5. Противпожарен 

апарат 

Mарка  ФФЦ  ПРЦ, 

исполнет со сув прав 

од 50,0 кгр, со 
млазница 

3 

6. Сандак со песок Се состои од метален 

сандак, песок, лопата, 

лимена кофа и копач  

3 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Казнено-поправ-

ната установа Казнено-поправен дом Идризово. 
 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено-

поправната установа Казнено-поправен дом Идризово, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука.  
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44- 11656/1-18     Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

327. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користе-

ње  и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 

190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 22.1.2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО - ПОПРАВ-

НАТА  УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН ДОМ  

ИДРИЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите, му престанува користењето на движните ствари и 

тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Казнено-

поправната установа Казнено-поправен дом Идри-

зово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено-

поправната установа Казнено-поправен дом Идризово, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44- 11656/2-18     Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

328. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користе-

ње  и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 

190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 22.1.2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО - 

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН  

ДОМ ИДРИЗОВО 

 

Член 1 

 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите, му престанува користењето на движните ствари - 

550 парчиња Ѕидни ЛЕД светилки, изработени  од алу-

миниумска база, со прекинувач и лед сијалица со моќ-

ност од 6W и заштита од влага IP44.  
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Казнено-поправ-

ната установа Казнено-поправен дом Идризово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено-

поправната установа Казнено-поправен дом Идризово, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука.  
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија".  

 

Бр. 44- 11656/3-18     Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

329. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користе-

ње  и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 

190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 22.1.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО - 

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА  КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН 

ДОМ ИДРИЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите, му престанува користењето на движните ствари, и 

тоа:   
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Ред. 

број 

Назив на 

движните 

ствари 

Опис на движните 

ствари 

Количина 

(парче) 

1. Душек  

тип 1 

Изработен од полиуре-

танска мека пена од 35 

кг/м3, обложен со ре-

текс, со ПЕС вата од 

100 гр/м2,  навлака  со 

антиалергиски и анти-

бактериски својства, со 

димензии  90/190 см  

546 

2. Душек  

тип 2 

Изработен од полиуре-

танска мека пена од 35 

кг/м3, обложен со ре-

текс, со ПЕС вата од 

100 гр/м2,  навлака  со 

антиалергиски и анти-

бактериски својства, со 

димензии  90/190 см 

4 

3. Перница Изработена од платно 

со состав 100% памук 

во бела боја, со полнеж 

100 % полиестер, со 

димензии  50/ 70 см  

1100 

4. Kреветски  

чаршаф 

Изработен од платно со 

состав 100 % памук во 

бела боја, со тежина на 

материјалот од 200 

грама/м2, со димензии 

150/240 см  

2200 

5. Навлака 

за  

перница 

Изработена од платно 

со состав 100 % памук 

во бела боја, со тежина 

на материјалот од 200 

грама/м2, со димензии 

150/240 см 

2200 

 

 Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Казнено-

поправната установа Казнено-поправен дом Идри-

зово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено-

поправната установа Казнено-поправен дом Идризово, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44- 11656/4-18     Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

330. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 22.1.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО - ПОПРАВ-

НАТА  УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН ДОМ  

ИДРИЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите, му престанува користењето на движните ствари, и 

тоа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Казнено-поправ-

ната установа Казнено-поправен дом Идризово. 
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Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено-

поправната установа Казнено-поправен дом Идризово, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука.  
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44- 11656/5-18     Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

331. 

Врз основа на член 44 став (2)  од Законот за користе-

ње  и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 

190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 22.1.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО -

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на сан-

кции му престанува користењето на движните ствари, 

и тоа: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари  од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Казнено-

поправна установа Затвор Скопје. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкции 

склучува договор со директорот на Казнено - поправ-

ната установа Затвор Скопје со кој се уредуваат права-

та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 

одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-11682/1-18 Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

332. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 22.1.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВОСПИТНО - 

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН  

ДОМ ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите му престанува користењето на движните ствари и 

тоа: 

 

Ред. 

број 

Назив на 

движните 

ствари 

Опис на 

движните 

ствари 

Количина 

(парче) 

1. Монитор Грејт вол 1 

2. Куќиште Грејт вол 

806300Е-H 

1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Воспитно -

поправната установа Воспитно-поправен дом Те-

тово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Воспитно -

поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-11684/1-18     Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

333. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 

и 140/18) и врз основа на Одлуката за формирање на 

Национален совет за информациски и комуникациски 

технологии и сајбер безбедност, Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 22.1.2019 го-

дина, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК 

ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-

ЦИ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА ИНФОРМА-

ЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ И  

САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ 

 

Член 1 

За претседател на Национален совет за информа-

циски и комуникациски технологии и сајбер безбед-

ност (во натамошниот текст: Советот) се именува Вла-

димир Цветковиќ, советник на претседателот на Влада-

та на Република Македонија за информациски и кому-

никациски технологии. 

За заменик претседател на Советот се именува Дам-

јан Манчевски, министер за информатичко општество 

и администрација. 
 

Член 2 

За членови на Советот се именуваат: 

- д-р Бујар Османи, заменик на претседателот на 

Владата на Република Македонија задолжен за европ-

ски прашања; 

- Оливер Спасовски, заменик на претседателот на 

Владата на Република Македонија и министер за внат-

решни работи; 

- м-р Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на 

претседателот на Владата на Република Македонија и 

министер за одбрана; 

- Мила Царовска, министер за труд и социјална по-

литика; 

- д-р Венко Филипче, министер за здравство; 

- д-р Рената Дескоска, министер за правда; 

- д-р Арбер Адеми, министер за образование и на-

ука; 

- Сухејл Фазлиу, министер за локална самоуправа; 

- Љупчо Николовски, министер за земјоделство, 

шумарство и водостопанство; 

- д-р Драги Рашковски, генерален секретар на Вла-

дата на Република Македонија; 

- Петре Шилегов, претседател на Заедницата на 

единиците на локалната самоуправа; 

- Сашо Димитријоски, директор на Агенцијата за 

електронски комуникации 

За заменици членови на Советот се именуваат:  

- Мемет Жаку, овластено лице од заменик на прет-

седателот на Владата на Република Македонија задол-

жен за европски прашања; 

- д-р Агим Нухиу, заменик на министерот за внат-

решни работи; 

- д-р Беким Максути, заменик на министерот за од-

брана; 

- Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот за труд и 

социјална политика; 

- д-р Асим Муса, заменик на министерот за здрав-

ство; 

- Оливер Ристовски, заменик на министерот за 

правда; 

- д-р Петар Атанасов, заменик на министерот за об-

разование и наука; 

- Дејан Павлески, заменик на министерот за локал-

на самоуправа; 

- Благе Цветковиќ, заменик на министерот за земјо-

делство, шумарство и водостопанство; 

- Тахир Хани, заменик на генералниот секретар на 

Владата на Република Македонија; 

- Душица Перишиќ, извршен директор на ЗЕЛС, ов-

ластено лице од претседателот на Заедницата на едини-

ците на локалната самоуправа; 

- Игор Бојаџиев, советник на Директорот за радио-

комуникации и контрола и мониторинг на радиофрек-

венции, овластено лице од директорот на Агенцијата за 

електронски комуникации. 

 

Член 3 

Со денот на влегување во сила на ова решение, 

престанува да важи Решението за формирање на Наци-

онaлeн совет за ИКТ ( „Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 23/18, 84/18, 130/18 и 149/18). 

 

Член 4 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 45-540/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

334. 

Врз основа на член 50 од Законот за филмската деј-

ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015, 152/2015, 39/2016 

и 11/2018), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 22 јануари 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

КОМИСИЈАТА ЗА ПРАВО НА ПОВРАТ НА 

СРЕДСТВАТА  НА  АГЕНЦИЈАТА  ЗА  ФИЛМ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Томи Салковски се разрешува од должноста член 

на Комисијата за право на поврат на средствата на 

Агенцијата за филм на Република Македонија, на него-

во барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-300/2 Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

335. 

Врз основа на член 3-а од Законот за инспекцијата 

на труд („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 35/97, 29/2002, 36/2011, 164/2013, 44/2014, 33/2015, 

147/2015 и 21/2018), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 22 јануари 2019 година, доне-

се  
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 

 

1. За директор на Државниот инспекторат за труд, 

орган во состав на Министерството за труд и социјална 

политика се именува Аљајдин Хавзиу, досегашен в.д. 

директор на инспекторатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-778/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

336. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за девизна 

инспекција („Службен весник на Република Македони-

ја “ бр.89/2004, 24/2011, 43/2014, 112/2014 и 83/2018), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 22 јануари 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИ-

РЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ  ДЕВИЗЕН  ИНСПЕКТОРАТ 

 

1. Неваип Исмаили се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Државниот девизен инспек-

торат, орган во состав на Министерството за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-779/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

337. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за девизна 

инспекција („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр.89/2004, 24/2011, 43/2014, 112/2014 и 83/2018), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 22 јануари 2019 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ  

ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 

1. За вршител на должноста директор на Државниот 

девизен инспекторат, орган во состав на Министер-

ството за финансии, се именува Нурфет Карагоски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-780/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

338. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 

24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 

и 53/2016), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 22 јануари 2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО СОВЕ-

ТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО  КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ-СКОПЈЕ 

 

1. За претставник во Советот на Јавната научна ус-

танова Институт за духовно културно наследство на 

албанците – Скопје, се определува Азви Мустафа. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-782/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

339. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на 22 јануари 

2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА 

 

1. Петар Павловски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие 

„Стрежево“' – Битола. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие „Стрежево“ –  Битола, се именува Никола Мар-

ковски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-783/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА 
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         Бр. 44-11618/1-18 Заменик на претседателот 

29 јануари 2019 година на Владата на Република 

             Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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341. 

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија  за 2019 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“, бр.238/18), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 22.1.2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

1. Финансирањето на училишните објекти од основното образование се врши согласно член 162 од Зако-

нот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 

18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,  135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18). 

Со оваа програма се планира завршување на градбите и реконструкциите на отпочнатите училишни об-

јекти, отпочнување на нови градби, доградби, реконструкции, санации, обезбедување на стручно технички 

надзор во процесот на градежните активности, изработка на техничка документација и ревизија на документа-

ција за училишните објекти во рамките на  обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 

2019 година, врз основа на одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 

година.  

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 212.600.000 денари се обезбедени од Буџе-

тот на Република Македонија за 2019 година, на Раздел 16001 – Министерство за образование и наука, Пот-

програма ТА – Изградба и Потпрограма ТБ- Реконструкција на основни училишта, ставка 482. 
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2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
     Бр. 44-11570/1-18 Претседател на Владата 
22 јануари 2019 година на Република Македонија, 
            Скопје Зоран Заев, с.р. 
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342. 

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“, бр.238/18), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 22.1.2019 година, донесе  

    

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

1. Финансирањето на училишните објекти од средното образование се врши согласно член 101 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, 92/08,33/10,116/10, 156/10, 18/11, 

42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18). 

Со оваа програма се планира отпочнување на нови градби, доградби, надградби, реконструкции, санации, 

како и завршување на отпочнати реконструкции на училишни објекти, обезбедување на стручно технички 

надзор во процесот на градежните активности, изработка на техничка документација и ревизија на документа-

ција за училишните објекти во рамките на  обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 

2019 година, врз основа на одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 

година.  

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 50.000.000 денари се обезбедени од Буџе-

тот на Република Македонија за 2019 година, на Раздел 16001 – Министерство за образование и наука, Пот-

програма ТГ – Изградба на средни училишта и Потпрограма ТД- Реконструкција на средни училишта, ставка 

482. 
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2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

   Бр. 44-11571/1-18 Претседател на Владата 

22 јануари 2019 година на Република Македонија, 

             Скопје Зоран Заев, с.р. 
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AГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 

343. 

Врз основа на член 16, став (1) алинеја 5 од Законот 

за поштенските услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 

146/2015, 31/2016, 190/2016 и 64/2018), Комисијата на 

Агенцијата за пошти, на состанокот одржан на 

26.11.2018 година  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА ПОЕНОТ ЗА 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК  

ЗА 2019 ГОДИНА 

  

I. Вредноста на поенот за 2019 година изнесува 

437,1173 денари. 

II. Вредноста на поенот од точката I. на оваа од-

лука, се применува при пресметување на годишниот 

надоместок за 2019 година. 

III. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Комисијата на Агенцијата за пошти, на состанокот 

одржан на 26.11.2018 година ја разгледуваше Годишна-

та програма за работа на Агенцијата за пошти за 2019 

година и донесе одлука за определување на вредноста 

на поенот за 2019 година. 

При одлучувањето Комисијата ја зема предвид Го-

дишната програма за работа на Агенцијата, со планира-

ните активности и финансискиот план за наредната 

2019 година, Извештајот со збирен број на поени на па-

зарот на поштенските услуги со состојба 31.10.2018, 

како и 34 издадени заклучоци за поени, доставени до 

давателите на поштенски услуги до денот на одржува-

ње на состанокот на Комисијата. 

Согласно со член 28, став 7 од Законот, при пресме-

тувањето на вредноста на поенот Комисијата ги зема 

предвид ставките на трошоците од финансискиот план 

на Агенцијата за извршување на активностите и зада-

чите планирани во програмата за работа на Агенцијата. 

Од тука, Комисијата ги разгледа проектираните трошо-

ци и соодветно на нив и приходите од финансискиот 

план, па оцени дека структурата и висината на план-

ските и стандардните трошоци во финансискиот план 

на Агенцијата за пошти за календарската 2019 година и 

тоа како фиксните така и варијабилните, директно про-

излегуваат од планираните активности. Планираните 

активности на Агенцијата за 2019 година, во значите-

лен обем се однесуваат на регулаторни активности и 

задачи поврзани со давателот на универзална услуга 

АД Македонска пошта Скопје, соодветно на фокусот 

на надлежностите на Агенцијата, во поглед на обезбе-

дување непречено функционирање на универзалната 

услуга и следење на работата на националниот опера-

тор. Мал дел од трошоците се за активности на 

Агенцијата во делот на конкурентските поштенски ус-

луги во Република Македонија и заштита на правата на 

корисниците.  

Финансискиот план за 2019 соодветно и пропорци-

онално ги проектира трошоците за така планираните 

активности кои се рефлектираат и на планираните при-

ходи. Па оттука износот на контото 750 – Сопствени 

приходи - приходи од годишен надоместок од давате-

лите на поштенските услуги во Финансискиот план за 

2019 година, изнесува 23.200.000,00 денари. 

Комисијата оцени дека трошоците се оправдани, па 

соодветно на тоа и планираниот приход од контото 750 

е доволна финансиска рамка за непречено извршување 

на конкретни активности на Агенцијата во 2019 го-

дина. Така планираниот приход е износот кој се дели 

со вкупниот број на поени на пазарот на поштенските 

услуги во Република Македонија, согласно член 12 

став 2 од Правилникот за начинот на определување на 

бројот на поени и на вредноста на поенот за пресмету-

вање на годишниот надоместок („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.167/2010, 31/2013 и 

155/2017).  

Втората компонента од која зависи висината на 

вредноста на поенот во односната година, е вкупниот 

број на поени на пазарот на поштенските услуги во Ре-

публика Македонија. Од овие причини Комисијата го 

разгледа и Извештајот со збирен број на поени на паза-

рот на поштенските услуги со состојба 31.10.2018,  по 

што констатира дека вкупниот број на поени на пош-

тенскиот пазар во Република Македонија е правилно 

пресметан и утврден на 53.075 поени, и претставува 

збир на бројот на поени за обезбедување на универзал-

на услуга врз основа на индивидуална дозвола и бројот 

на поени констатирани со заклучоци за секој од давате-

лите на поштенски услуги. Ова, од причини што струк-

турата на вкупниот број на поени на пазарот на пош-

тенски услуги ја сочинуваат: 

50.000 поени за АД Македонска пошта Скопје; 120 

поени за Карго Експрес Битола; 175 поени за ДХЛ Ек-

спрес Македонија Скопје; 145 поени за ИН ТИМЕ МК 

БПС Скопје; 175 поени за ТНТ Експрес Македонија; 

115 поени за РСЕ Оптима Вите Скопје; 60 поени за Јо-

кам Пошта 2011 Дебарца; 60 поени за ДРД Курир 

Скопје; 120 поени за Деливеримен Скопјe; 120 поени 

за ДелЦО Скопје; 175 поени за Брза Пратка Скопје; 60 

поени за Мерџаноски ТП Тетово; 30 поени за Глобал 

Мессаге Скопје; 30 поени за ДМ – Јосифовски ДООЕЛ 

Прилеп; 60 поени за Диливери Филип Прилеп; 110 пое-

ни за Прологис сервис Скопје; 100 поени за Екстра 03 

Кавадарци; 60 поени за Балкан Деливери Сервис 

Скопје; 120 поени за ТПЛ Тотал Логистик Скопје; 60 

поени за Ривал инжинеринг –подружница Експрес 

Скопје; 130 поени за Деливери Сервис Онтернешенел 

Скопје; 60 поени за Пост Експрес Македонија; 120 пое-

ни за Ин Пошта Радески Скопје; 120 поени за Нова 

Пошта Скопје; 30 поени за ЈДМ ПОСТ Логистикс Те-

тово; 60 поени за Експрес пошта ДОО Струмица; 60 

поени за Брза пратка Пост-М Логистик Тетово; 120 по-

ени за Ваш Курир Плус Прилеп;  60 поени за АБЦ 

Пост ТП Гостивар; 120 поени за Интернешенел Меил 

Деливери – ИМД ДООЕЛ Скопје; 30 поени за Блек 

Партнер Деливери ДОО увоз-извоз Скопје; 70 поени за 

М-Достава ДООЕЛ Скопје; 70 поени за Цикло Пошта 

ДООЕЛ Скопје; 60 поени за Еко Пошта ДООЕЛ Скопје 

и 70 поени за Еко Логистис Сервис Скопје. 



 Стр. 28 - Бр. 23                                                                                   31 јануари 2019 
 

Врз основа на претходно утврденото, Комисијата 

оцени дека вредноста на поенот е пресметана во сог-

ласност со начинот пропишан во членот 28 од Законот 

и членот 12 став 2 од Правилникот, поточно дека 

437,1173 денари е количникот кој се добива кога 

23.200.000,00 денари ќе се поделат со 53.075 поени, од-

носно тоа е вредноста која се добива кога приходите од 

контото 750, ќе се поделат со вкупниот број на поени  

на поштенскиот пазар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вредноста на поенот утврдена во оваа висина, ќе се 
применува при пресметување на годишниот надомес-
ток за 2019 година.  

Поради сето напред наведено, Комисијата одлучи 
како во диспозитивот, а  согласно член 28 став 7  од За-
конот за поштенските услуги.  

Оваа одлука е составен дел на Годишната програма 
за работа на Агенцијата за пошти за 2019 година.  

 
 Агенција за пошти 

Бр. 02-219/8 Комисија 
26 ноември 2018 година претседател, 

Скопје Благој Индов, с.р. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.slvesnik.com.mk                                                                                         contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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