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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

672. 
Врз основа на член 5, став 1 од Законот за вработу-

вање и работа на странци („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 70/07 и 5/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10.03.2009 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТ-
НИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2009 ГОДИНА 

 
Член 1 

Квотата на работни дозволи за 2009 година се опре-
делува во вкупна висина од 3.030 работни дозволи (во 
натамошниот текст: квота). 
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Член 2 

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 
3.030 работни дозволи се распределува во групи на ра-
ботни дозволи за следните цели: 

- 1650 дозволи за вработување на странци во Репуб-
лика Македонија; 

- 600 дозволи за работа на странци преместени во 
Република Македонија; 

- 100 дозволи за работа, обука и доусовршување; 
- 530 дозволи за работа за сезонско работење на 

странци; и 
- 150 дозволи за работа за поединечни услуги од 

странци. 
(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени 

странците од член 5 став (3) од Законот за вработување 
и работа на странци („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/07 и 5/09).  
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(3) Министерството надлежно за работи од областа 
на трудот, (во натамошниот текст: министерство), 
имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на 
трудот може да изврши прераспределба на квотите за 
одделни намени од став 1 од овој член, од една група 
на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од 
вкупниот број на одобрени работни дозволи.  

(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 
на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на 
издадените дозволи за вработување во календарската 
година без оглед на времето на важноста на таквата 
дозвола. Дозволата за вработување продолжена по 
шест месеци, не се засметува во вкупната годишна кво-
та на дозволи за вработување.  

(5) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) 
на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување 
на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Агенцијата), по одделни намени не смее да ја надмине 
квотата определена со оваа одлука. 

 
Член 3 

(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од 
член 2, став (1), алинеја 1 на оваа одлука, работни доз-
воли за поединечни цели ќе се издаваат согласно прио-
ритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за врабо-
тување и работа на странци. 

(2) За нови работни дозволи се наменети 1600 ра-
ботни дозволи, кои се распределуваат на: 

- 700 работни дозволи за назначени работници, кои 
ќе бидат издадени без проверка на состојбата и услови-
те на пазарот на трудот; 

- 200 работни дозволи за странци со специфични за-
нимања и знаења кои не е можно да се добијат со шко-
лување и оспособување во Република Македонија; 

- 700 дозволи за други нови вработувања. 
(3) Квотата на дозволи од овој член став (2) алинеја 3, 

дозволи за други нови вработувања се распределува на: 
- 500 дозволи за вработување на странци со петти 

или повисок степен на образование; 
- 200 дозволи за вработување од втор до четврти 

степен на образование. 
 

Член 4 
(1) Квотата на работните дозволи за сезонско рабо-

тење на странци од член 2, став (1), алинеја 4 на оваа 
одлука, дозволите се распределуваат на: 

- 320 дозволи за работа за сезонска работа во гра-
дежништвото; 

- 160 дозволи за работа за сезонска работа во земјо-
делството и шумарството, како и 

- 50 дозволи за работа за други сезонски работи. 
(2) На работодавачот не може да му се издадат по-

голем број на работни дозволи за сезонско работење на 
странци во градежништвото од вкупниот број на вра-
ботени работници кои непрекинато работеле шест ме-
сеци кај работодавачот во последната година. Во тој 
број не се вметнати странците кои биле вработени врз 
основа на дозвола за работа за сезонска работа. 

(3) На работодавачот може да му се издадат толку 
дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството 
и шумарството, колку што од искажаната потреба оста-
не по обезбедувањето на македонските и со нив изед-
начените сезонски работници. 

 
Член 5 

(1) Министерството ја следи искористеноста на 
квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука 
и состојбата на пазарот на трудот. 

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се из-
мени, Владата на Република Македонија на предлог на 
министерството презема мерки согласно член 5 став (7) 
од Законот за вработување и работа на странци. 

Член 6 
(1) Работните дозволи, кои биле издадени до влегу-

вањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квота-
та од член 2, став (1) на оваа одлука. 

 
Член 7 

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

 
Бр. 19-998/1                      Заменик на претседателот 

10 март 2009 година               на Владата на Република   
   Скопје                             Македонија,  

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

673. 
Врз основа на член 165, став 3 од Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 
3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 
50/04, 4/05, 84/05, 101/05, 70/06, 153/07, 152/08 и 
161/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА И СИ-
СТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 
СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИ-
СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за изменување и дополнување на Од-
луката за организација на работата и систематизација 
на работните места во Стручната служба на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, бр.02-668/1 од 2.02.2009 година. 

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

 
Бр.19-607/1                        Заменик на претседателот 

10 март 2009 година                на Владата на Република 
   Скопје                                  Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
______________ 

674. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТ-

ВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на недвижната ствар – зграда (петти кат) на ул. 
„Даме Груев“ бр. 14 – Скопје, лоцирана на КП 11943/2, 
за КО Центар 1, Имотен лист бр. 42400, сопственост на 
Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се да-
ва на трајно користење без надомест на Министерство-
то за труд и социјална политика – Скопје. 
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Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука помеѓу Министерството за локална са-
моуправа и Министерството за труд и социјална поли-
тика – Скопје, ќе се изврши комисиски во рок од 30 де-
на од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-1091/1                Заменик на претседателот 

10 март 2009 година                на Владата на Република 
         Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
675. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО-

ТОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижните ствари и тоа: 

- Објект Дом на Армијата на Република Македонија 
во Кичево, во површина од 2155 м2, лоциран на КП бр. 
3374 за КО Кичево, евидентирано во Поседовен лист 
бр. 3470 на Агенцијата за катастар на недвижности на 
Република Македонија. 

- Објект Стара команда на АРМ во Кичево, во повр-
шина од 1207 м2, лоцирана на КП бр. 3376 КО Кичево, 
евидентирано во Поседовен лист бр. 3470, на Агенцијата 
за катастар на недвижности на Република Македонија. 

Недвижните ствари од став 1 на овој член, сопстве-
ност на Република Македонија, се даваат на трајно ко-
ристење без надомест на Министерството за образова-
ние и наука. 

 
Член 2 

Примопредавањето на недвижните ствари ќе се из-
врши комисиски во рок од 30 дена од денот на влегува-
ње во сила на оваа одлука помеѓу Министерството за 
одбрана и Министерството за образование и наука. 

 
Член 3 

Министерството за образование и наука, со влегу-
вањето во сила на оваа одлука, од Министерството за 
одбрана ќе преземе пет лица вработени во Домот на 
Армијата на Република Македонија во Кичево. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-1241/1                Заменик на претседателот 

10 март 2009 година                на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

676. 
Врз основа на член 15 став 4 од Законот за стандар-

дизација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 54/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 март 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ  ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ЗА 

СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката на Советот на Институт за стандардизација 
на Република Македонија бр. 02-207/3 од 17 февруари 
2009 година, со која за директор на Институтот за 
стандардизација на Република Македонија е именуван 
Љупчо Давчев, дипломиран машински инженер. 

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

 
Бр. 33–912/3                    Заменик на претседателот 

10 март 2009 година               на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
677. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.03.2009 година, одобри 

 
Л  И  Ц  Е Н Ц  А 

ЗА  ПОСТОЈАНО  ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценцата  за постојано приредување на посебни 

игра на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за промет и услуги “ДЕПО-КОРУ“ ДОО експорт-им-
порт  Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа 
во деловната просторија ул. “Јосиф Јосифовски Све-
штарот” бб во Струмица. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игра на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народната банка на Репуб-
лика Македонија да уплати на денот на доделувањето 
на Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка 
на примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
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Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата   

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се   
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
Бр. 19-1076/1                     Заменик на претседателот 

10 март 2009 година                на Владата на Република 
    Скопје                            Македонија,  

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

678. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.03.2009 година, одобри 

 
Л  И  Ц  Е Н Ц  А 

ЗА  ПОСТОЈАНО  ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценцата  за постојано приредување на посеб-

ните игри на среќа во автомат клуб се издава на Друш-
твото за  трговија и услуги “АПЕКС МК“ ДОО Скопје, 
за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа 
во деловната просторија на ул. Маршал Тито“, бр. 61 
во Битола. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија  да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата алинеите 1 и 2 на оваа точка 
се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка 
на примачот: Народна банка на Република Македонија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата   

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се   
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 19-1093/1                     Заменик на претседателот 

10 март 2009 година                 на Владата на Република   
   Скопје                                       Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

 
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
679. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и бр. 
50/2006), Комората на извршители на РМ на ден 
11.03.2009 година, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Владо Стеваноски, со живеалиште 

на ул. „Иво Лола Рибар” бр.2/6 во Прилеп, именуван за 
подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен суд Кру-
шево, датумот 08.04.2009 година, му се определува ка-
ко ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Образложение 

 
На ден 10.12.2008 година лицето Владо Стеваноски 

беше именувано за извршител за подрачјето на Осно-
вен суд Прилеп и Основен суд Крушево, поради што 
Комората на извршители на РМ, врз основа на член 34 
став 5 од Законот за извршување („Службен весник на 
РМ” бр.35/2005 и 50/2006), одлучи како во изреката на 
ова решение. 

 
  Бр. 01-305                        Комора на извршители на 

11 март 2009 година                 Република Македонија 
    Скопје                                 Претседател, 
                                     Антонио Коштанов, с.р. 
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