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151. 
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за спречу-

вање на корупцијата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2002, 46/2004 и 126/2006), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29 јануари 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА 
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

 
I. За членови на Државната комисија за спречување 

на корупцијата, се именуваат: 
- Илми Селами, раководител на Секторот во Држав-

ната комисија за спречување на корупцијата, 
- Ариф Муса, дипломиран економист од Тетово, 
- Цветко Мојсоски, раководител на Секторот во УЈП 

Генерална дирекција – Скопје, 
- Зоран Додевски, раководител во Фондот на ПИОМ, 
- Мирјана Димовска, новинар-уредник во МТВ, 
- Љубинка Муратовска-Маркова, судија на Врхов-

ниот суд на Република Македонија во пензија и 
- Мане Колев, дипломиран економист од Скопје. 
II. Со денот на именувањето на членовите на Др-

жавната комисија за спречување на корупцијата од 
точката 1 на оваа одлука, им престанува мандатот на 
досегашните членови на Комисијата. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
        Бр. 07-419/1                       Претседател 
29 јануари 2007 година     на Собранието на Република 

        Скопје                       Македонија, 
                          Љубиша Георгиевски, с.р. 
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152. 

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/2006), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 јануари 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ, ЧЛЕН И ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА КОМИСИ-
ЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ ВО ОБЛАСТА  

НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 
I. Се разрешуваат досегашниот претседател, член и 

заменик член на Комисијата за решавање на жалби во 
областа на енергетиката, и тоа: 

- Ристо Миновски, 
- Јанко Јанчевски и 
- Ејуп Муртезани. 
II. За претседател, член и заменик член на Комиси-

јата за решавање на жалби во областа на енергетиката, 
се именуваат: 

за претседател 
- м-р Јован Стефановски, вработен во ЈП „Стреже-

во“ – Битола, 
за член 
- Јанко Јанчевски, вонреден професор на Машин-

скиот факултет во Скопје и 
за заменик член 
- Ејуп Муртезани, дипл. електроинженер од Тетово. 
III. Претседателот на Комисијата се именува за 

остатокот на мандатот, додека мандатот на членот и за-
меникот член на Комисијата за решавање на жалби во 
областа на енергетиката изнесува пет години. 
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IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
        Бр. 07-410/1                       Претседател 
29 јануари 2007 година     на Собранието на Република 

        Скопје                        Македонија, 
                          Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
153. 

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 29 јануари 2007 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
107/2006 и 131/2006), во точката I по точката „8 Коми-
сија за надзор над работата на Управата за безбедност 
и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање“, 
се додава нова точка 8-а, која гласи: 

„8-а) Комисија за надзор над спроведувањето на 
мерките за следење на комуникациите од страна на 
Министерството за внатрешни работи и од Министерс-
твото за одбрана: 

а) за претседател 
Лазе Китановски, 
б) за заменик на претседателот 
Цветанка Иванова, 
в) за членови:  
Слободан Најдовски, 
Тахир Хани, 
Трајко Вељаноски и 
Ружди Матоши, 
г) за заменици на членовите: 
Роза Топузова-Каревска, 
Блерим Беџети, 
Веле Митановски и 
Валентина Божиновска.“ 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
        Бр. 07-411/1                      Претседател 
29 јануари 2007 година     на Собранието на Република 

        Скопје                       Македонија, 
                            Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
154. 

Врз основа на член 36, став 2  од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.01.2007 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖ-
БАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА  

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Уредбата за условите и начинот на користење на 
услугите што ги врши Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/98, 22/00, 
75/02, 9/03 и 24/04), во член 49-в, ставот 4 се брише. 

 
Член 2 

По членот 49-в, се додава нов член 49-г, кој гласи: 
„Претседателот на Република Македонија, претсе-

дателот на Собранието на Република Македонија и 
претседателот на Владата на Република Македонија 
можат да користат превоз со авион во бизнис класа. 

Министрите, нивните заменици, државните секре-
тари и членовите на придружни делегации можат да 
користат превоз со авион во економска класа. 

Членовите на Владата кога користат превоз со ави-
он за прекуокеанските земји, односно патуваат со ин-
терконтинентални летови кои траат подолго од шест 
часа можат да користат бизнис класа.“ 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 19-260/1               Заменик на претседателот 

29 јануари 2007 година           на Владата на Република 
     Скопје                               Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
155. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ДЕН НА ОТВОРЕНА ВЛАДА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Член 1 
Со оваа одлука се прогласува 20-ти март за Ден на 

отворена Влада на Република Македонија. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
  Бр. 19-98/1                    Заменик на претседателот 

29 јануари 2007 година          на Владата на Република 
      Скопје                                Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
156. 

Врз основа на член 24 став 1 и 3 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија” бр. 
31/98, 49/03 и 82/05), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 29.01.2007 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА-
”ТЕТОВСКИ ТЕАТАР” ВО ТЕТОВО  

Член 1 
Заради создавање, подготовка, организирање и јав-

но презентирање и изведување на драмски дела, Влада-
та на Република Македонија основа Национална уста-
нова-”Тетовски театар” во Тетово, како непрофитна 
установа од областа на културата.  
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Член 2 
Дејноста на Националната установа-“Тетовски теа-

тар” во Тетово (во натамошниот текст: Национална 
установа) е создавање и интерпретација на уметнички 
дела и подготвување и објавување на уметнички дела. 

  
Член 3 

Називот на Националната установа гласи “Републи-
ка Македонија” Национална установа “Тетовски теа-
тар”-Тетово. 

Седиштето на Националната установа е во Домот 
на културата “Иљо Антески Смок”-Тетово на ул.”Мар-
шал Тито”б.б.-Тетово. 

 
Член 4 

 За вршител на должноста директор на Национална-
та установа се именува  Ељмир Сејфулаи, дипломиран 
актер, како одговорно лице кое ќе ги врши работите на 
претставување и застапување на Националната устано-
ва до нејзиното конституирање.  

Министерот за култура во рок од 15 дена од денот 
на влегување во сила на оваа Одлука ќе именува Упра-
вен одбор на Националната установа согласно член 34 
од Законот за културата. 

 
Член 5 

Управниот одбор на Националната установа во рок 
од 30 дена од денот на неговото именување  на предлог 
на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Ста-
тутот на Националната установа. 

 
Член 6 

Министерството за култура во рок од осум дена од де-
нот на дадената согласност на Статутот распишува Кон-
курс за избор на директор на Националната установа. 

 
Член 7 

Средствата и имотот за работа на Националната 
установа ќе се обезбедат од Буџетот на Република Ма-
кедонија,преку Министерството за култура. 

  
Член 8 

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

 
  Бр. 19-311/1                    Заменик на претседателот 

29 јануари 2007 година          на Владата на Република 
      Скопје                                 Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
157. 

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖ-
БЕН  ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  

ЗА 2007 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената на годишната претплата на служ-
беното гласило „Службен весник на Република Маке-
донија“ за 2007 година бр. 02-5852/1 од 27.10.2006 го-
дина, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија на 
седницата одржана на 27.10.2006 година. 

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

 
  Бр. 19-329/3                    Заменик на претседателот 

29 јануари 2007 година          на Владата на Република 
      Скопје                               Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
158. 

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената на годишната претплата на Реги-
старот на прописи на Република Македонија за 2007 
година бр. 02-5853/1 од 27.10.2006 година, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен 
весник на Република Македонија на седницата одржа-
на на 27.10.2006 година. 

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

 
  Бр. 19-329/1                    Заменик на претседателот 

29 јануари 2007 година          на Владата на Република 
      Скопје                               Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
159. 

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА 
ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО 
СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2007 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената за објавување на огласи, акти и 
неважечки документи во службеното гласило „Служ-
бен весник на Република Македонија“ за 2007 година 
бр. 02-5856/1 од 27.10.2006 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник 
на Република Македонија на седницата одржана на 
27.10.2006 година. 

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

 
  Бр. 19-329/2                    Заменик на претседателот 

29 јануари 2007 година          на Владата на Република 
      Скопје                                Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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160. 
Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ОД РАБО-
ТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕ-
РОДРОМСКИ УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ  

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
употреба на средства остварени од работењето на Јав-
ното претпријатие за аеродромски услуги „Македони-
ја“ – Скопје бр. 07-114/3 од 23.01.2007 година, донесе-
на од Управниот одбор на Јавното претпријатие за ае-
родромски услуги „Македонија“ – Скопје на седницата 
одржана на 23.01.2007 година. 

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

 
  Бр. 19-573/1                Заменик на претседателот 

30 јануари 2007 година           на Владата на Република 
      Скопје                              Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
161. 

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА 
НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување на Одлуката за употреба на средства оства-
рени од работењето на Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија бр. 02-1298/1 од 30.01.2007 година, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија на седницата одржана на 30.01.2007 година. 

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

 
  Бр. 19-572/1                Заменик на претседателот 

30 јануари 2007 година           на Владата на Република 
      Скопје                               Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
162. 

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ 

ПОЗАЈМИЦА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување и дополнување на Одлуката за употреба на 
средства за давање позајмица бр. 02-484/1 од 30.01.2007 

година, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. 
- Скопје на седницата одржана на 30.01.2007 година. 

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

 
  Бр. 19-328/2               Заменик на претседателот 

30 јануари 2007 година          на Владата на Република 
     Скопје                               Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
163. 

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА, СКОП-
ЈЕ  КАЈ ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

задолжување на Јавното претпријатие за берзанско рабо-
тење Агро-берза, Скопје кај Јавното претпријатие Служ-
бен весник на Република Македонија бр. 02-19/1 од 
24.01.2007 година, донесена од Управниот одбор на Јав-
ното претпријатие за берзанско работење Агро-берза, 
Скопје на седницата одржана на 24.01.2007 година. 

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

 
  Бр. 19-562/2                Заменик на претседателот 

30 јануари 2007 година          на Владата на Република 
      Скопје                              Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
164. 

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА, СКОП-
ЈЕ  КАЈ ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

задолжување на Јавното претпријатие за берзанско рабо-
тење Агро-берза, Скопје кај Јавното претпријатие за сто-
панисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија бр. 02-19/2 од 24.01.2007 година,  донесена 
од Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзан-
ско работење Агро-берза, Скопје на седницата одржана 
на 24.01.2007 година. 

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

 
  Бр. 19-562/1               Заменик на претседателот 

30 јануари 2007 година          на Владата на Република 
      Скопје                               Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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165. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/96, 40/99, 96/00, 29/02, 68/04 и 31/06) и член 36 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 29.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ-
ТЕ ПАТИШТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и ре-

гионалните патишта во Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 54/94, 60/95, 
41/96, 47/97, 107/00, 112/00, 29/01, 40/01, 49/01, 79/01, 
81/01, 89/01, 36/04, 78/04, 87/04, 16/05, 54/06 и 124/06) во 
точката 1 под Б) зборовите: „Р-212 Куманово (врска со 
Р-201)-Страцин – Ранковце“ се бришат. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 19-2778/1                      Заменик на претседателот 

29 јануари 2007 година           на Владата на Република 
      Скопје                                Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
166. 

Врз основа на член 6 од Законот за електронски ко-
муникации  („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 13/05) и член 40 од Законот за управување со 
кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕНСКИОТ РОК НА ВОС-
ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕН ЕВРОПСКИ 
БРОЈ ЗА ИТЕН ПОВИК Е-112 ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот и временскиот 

рок на воспоставување на единствен европски број за 
итен повик Е-112 во Република Македонија. 

 
Член 2 

Воспоставувањето на единствениот европски број 
Е-112 за итен повик ќе се спроведе во две фази, однос-
но Фаза на концептуално дефинирање на единствениот 
европски број за итен повик Е-112 (прва фаза) и Фаза 
на имплементација (втора фаза). 

 
Член 3 

Фазата на концептуално дефинирање на единстве-
ниот европски број за итен повик Е-112 ќе трае до 
30.04.2007 година во која ќе се утврди решение на кон-
цептот за системот на итни повици и потребните фи-
нансиски средства за имплементација на истиот. 

Фазата на имплементација ќе се спроведе до 
30.09.2008 година. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
      Бр. 19-6588/1-06               Претседател на Владата 
29 јануари 2007 година        на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

167. 
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 и 37/06) и 
член 2 од Одлуката за образување Национална комиси-
ја за борба против трговијата со луѓе и илегалната ми-
грација во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 18/01), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30.01.2007 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНА-
ТОР, НЕГОВ ЗАМЕНИК, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ 
НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА БОРБА 
ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА-
ТА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За национален координатор, негов заменик, се-

кретар и членови на Националната комисија за борба 
против трговијата со луѓе и илегалната миграција во 
Република Македонија се именуваат: 

а) за национален координатор 
- д-р Гоце Џуклески, државен секретар во Мини-

стерството за внатрешни работи 
б) за заменик национален координатор 
- Митко Чавков, началник на Одделот за организи-

ран криминал, Министерството за внатрешни работи 
в) за членови 
1) Љупчо Арсовски, државен советник во Мини-

стерството за надворешни работи, Национален коорди-
натор за визи, азил и миграција. 

2) Роксанда О.Крстевска, заменик на Јавниот обви-
нител на Република Македонија. 

3) Весна Димишкова, судија во Основен суд Скопје 
1 – Скопје. 

4) Далибор Антовски, началник на Секторот за бор-
ба против трговија со луѓе, Министерството за вна-
трешни работи. 

5) Саниа Бурагева, главен инспектор во Секторот за 
борба против трговија со луѓе, Министерството за вна-
трешни работи. 

6) Јованче Аспровски, виш полициски советник за 
илегална миграција, Гранична полиција, Министерс-
твото за внатрешни работи.  

7) Љубица Караманди, помлад соработник во Одде-
лението за човекови права, Министерството за правда. 

8) Елена Грозданова, раководител на Одделението 
за унапредување на рамноправноста на половите во 
Министерството за труд и социјална политика. 

9) Славица Чоневска, советник во Секторот за ху-
манитарна помош и донации, Министерството за 
здравство. 

10) Јулија Николовска, шеф на Службата за борба 
против економски криминал, Царинската управа при 
Министерството за финансии. 

11) Киро Тодоровски, советник во Кабинетот на 
министерот за внатрешни работи и секретар на Нацио-
налната комисија – Министерството за внатрешни ра-
боти. 

12) м-р Гуле Гулев – Министерството за образова-
ние и наука. 

2. Со именувањето на националниот координатор и 
членовите на Националната комисија за борба против 
трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република 
Македонија на досегашните им престанува мандатот. 

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

 
 Бр. 19-560/1                Заменик на претседателот 

20 јануари 2007 година           на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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168. 
Врз основа на член 12 од Законот за Фондот за оси-

гурување на депозити („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003 и 
66/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ – СКОПЈЕ  
1. Антоанета Киркова се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на 
депозити – Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот за осигу-
рување на депозити – Скопје се именува Игор Давков, 
директор на Дирекцијата за супервизија во Народната 
банка на Република Македонија. 

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

 
     Бр. 33-4317/4-06               Претседател на Владата 
23 јануари 2007 година         на Република Македонија, 

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

169. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 23 јануари 
2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ 
ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА УПРАВУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО 

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ  
1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за управување и заштита на повеќенаменско-
то подрачје „Јасен“ – Скопје се именуваат: 

- Ангеле Спировски, 
- Марјан Милошевски, 
- Јордан Трајковски, 
- Илчо Колев, 
- Александар Здравев. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 33-6833/2-06               Претседател на Владата 
23 јануари 2007 година         на Република Македонија, 

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

170. 
Врз основа на член 34 од Законот за стручно образо-

вание и обука („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 71/2006), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗО-

ВАНИЕ И ОБУКА - СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

стручно образование и обука – Скопје се именуваат: 
- Дрита Мамути, од Министерството за образование 

и наука, 
- Саша Огненовски, од Сојузот на стопански комори, 
- Снежана Денковска, од Комора на занаетчии, 

- Мимоза Халими, од Министерството за труд и со-
цијална политика, 

- претставник од Заедницата на единиците на ло-
калната самоуправа, 

- Марјана Варџиска, од Центарот за стручно обра-
зование и обука, 

- Виолетка Грујевска, од Центарот за стручно обра-
зование и обука,  

- Зорица Ристова, од Центарот за стручно образова-
ние и обука, 

- Бранко Алексовски, од Центарот за стручно обра-
зование и обука. 

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

 
          Бр. 33-42/3                      Претседател на Владата 
23 јануари 2007 година         на Република Македонија, 

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

171. 
Врз основа на член 40 од Законот за просторно  и ур-

банистичко планирање („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/2005), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 23 јануари 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Агенцијата за планирање на просторот, се разрешуваат: 
- Дорис Јанковска, 
- Бранко Василевиќ, 
- Тони Јакимовски, 
- Трајанка Митова. 
2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

планирање на просторот, се именуваат: 
- Соња Фурнаџиска, 
- Миша Сашек, 
- Снежана Рашкова, раководител на Секторот за 

уредување на просторот во Министерството за транс-
порт и врски, 

- Ибраим Ферати, помошник раководител на Секто-
рот за уредување на просторот во Министерството за 
транспорт и врски. 

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

 
        Бр. 33-209/2                      Претседател на Владата 
23 јануари 2007 година         на Република Македонија, 

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

172. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006) и член 3 од Одлуката за образување Советода-
вен комитет на Проектот за катастар и регистрација на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 86/2005), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА СОВЕТОДАВНИОТ КОМИТЕТ НА 
ПРОЕКТОТ ЗА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
1. За членови и нивни заменици на Советодавниот 

комитет на Проектот за катастар и регистрација на нед-
вижности се именуваат: 
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а) за членови: 
- Сашо Василевски, заменик на министерот за правда, 
- м-р Предраг Трпески, заменик на министерот за 

финансии, 
- Имер Алиу, министер за животна средина и про-

сторно планирање, 
- Зоран Коњановски, министер за локална самоуправа, 
- Миле Јанакиески, министер за транспорт и врски, 
- д-р Перо Димшоски, заменик на министерот за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство, 
- Љупчо Георгиевски, директор на Државниот завод 

за геодетски работи, 
- Зоранчо Алексов, директор на Централниот реги-

стар на Република Македонија; 
б) за заменици на членовите: 
- Димитар Георгиевски, директор на Државниот 

управен инспекторат, орган во состав на Министерс-
твото за правда, 

- Сузана Пенева, помошник раководител на Секто-
рот Меѓународни финансии во Министерството за фи-
нансии, 

- д-р Соња Лепиткова, заменик на министерот за 
животна средина и просторно планирање, 

- Сенат Оџоски, заменик на министерот за локална 
самоуправа, 

- Сашо Срцев, државен секретар во Министерство-
то за транспорт и врски, 

- Бобан Нофитовски, државен советник во Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, 

- Марта Телеграфчиска, државен советник во Др-
жавниот завод за геодетски работи, 

- Соња Јанева, раководител на Централното одделе-
ние на регистарот на права врз недвижностите во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија. 

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

 
        Бр. 33-290/2                      Претседател на Владата 
23 јануари 2007 година         на Република Македонија, 

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

173. 
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 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕН-
ТАР – СКОПЈЕ – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена установа Универзитетски клинички центар – 
Скопје – претставници на основачот се именуваат: 

- Идриз Орана, 
- Митко Василевски, 
- Владимир Цветиновски, 
- Тони Димитриовски. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на ЈЗУ Универзитетски клинички центар – Скоп-
је – претставници на основачот, на досегашните члено-
ви на Управниот одбор – претставници на основачот 
им престанува мандатот. 

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

 
        Бр. 33-393/1                      Претседател на Владата 
23 јануари 2007 година         на Република Македонија, 

       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

174. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и  
37/2006) и член 103 од Деловникот за работа на Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 58/2006 – Пречистен текст и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2007), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 23 јануари 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈА-
ТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За секретар на Секретаријатот за законодавство на 

Владата на Република Македонија се именува Лила Пеј-
чиновска Миладиновска, дипл.правник, раководител на 
Секторот за политички систем и човечки ресурси во Се-
кретаријатот за законодавство. 

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

 
        Бр. 33-395/1                      Претседател на Владата 
23 јануари 2007 година         на Република Македонија, 

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

175. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
 
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Скопје се именува Еми-
лија Радојкова, советник во Јавното правобранителство 
на Република Македонија. 

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

 
        Бр. 33-405/1                      Претседател на Владата 
23 јануари 2007 година          на Република Македонија, 

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

176. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита 

на децата („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 98/00, 17/03, 65/04 и 113/05 ) и член 33 став 1 од За-
конот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2007 година (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.139/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.01.2007 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ  НА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА  
ЗА 2007 ГОДИНА 

 
Заштитата на децата како систем на организирани 

мерки и активности на државата за грижа и заштита на 
децата се остварува согласно Законот за заштита на де-
цата и подзаконските акти. 

Развојот на дејноста за заштитата на децата се утвр-
дува со Програма која согласно Законот за заштита на 
децата ја носи Владата на Република Македонија и е во 
функција на спроведување и унапредување на системот 
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на заштитата на децата и остварување согласно  утвр-
дените програми со Буџетот на Република Македонија 
за 2007 година како и врз основа на Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2007 го-
дина во делот на надоместоците по основ на правата од 
детска заштита. 

Во остварувањето на заштитата на децата соодвет-
но влијание имаат и одредени  развојни документи на 
Владата на Република Македонија: Макроекономската 
политика на Република Македонија за 2007 година и 
Програмата за работа на Владата на Република Маке-
донија за 2007 година, со која се имплементираат стра-
тешките приоритети на Републиката. 

Во реализацијата на заштитата на децата значајно 
место ќе имаат и Конвенцијата за правата на децата по-
тоа Милениумските развојни цели на ОН во делот на 
првата развојна цел: намалување на сиромаштијата и 
други документи со што ќе се врши постапно прибли-
жување кон законодавството на ЕУ. 

 
Цели и задачи во остварувањето на заштитата  

на децата  
Заштитата на децата е организирана дејност засно-

вана на правата на децата, како и на правата и обврски-
те на родителите и на државата за планирање на се-
мејството, обезбедување услови и животен стандард 
што одговара на физичкиот, менталниот, емоционални-
от, моралниот и социјалниот развој на децата. Држава-
та согласно расположивите финансиски можности за 
одредени групи деца дава определена материјална по-
мош на родителите за издржување, подигање, грижа и 
заштита на децата  но исто така финансиски го подр-
жува организирањето и функционирањето на јавните 
установи и служби за заштита  на децата. 

Дејноста на заштитата на децата е од јавен интерес 
и се остварува преку обезбедување на: 

1.- права  за заштита на децата (детски додаток, по-
себен додаток, помош за опрема на новороденче и пар-
тиципација); 

2.-облици за заштита на децата (згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, одмор и ре-
креација на деца) и 

3.- други облици  на заштита на децата. 
Основна цел на дејноста - заштита  на децата и  во 

текот на 2007 година е обезбедување на услови за оп-
тимален опфат на децата во постојните јавни установи 
за згрижување , воспитување и образование на децата, 
одморот и рекреацијата,  преку целосно и рационално 
искористување на  просторните, кадровските и другите 
ресурси. Поголем опфат на децата ќе се реализира и 
преку донесување на поблиски услови за  вклучување 
на приватниот сектор во заштитата на децата.  

Тежиштето на активностите  во насока на подобру-
вање на заштитата на децата ќе биде усмерено кон ос-
тварување на следните   основни задачи: 

- со донесување на Закон за  изменување и допол-
нување на Законот за заштита  на децата ќе се  предло-
жи реформирање на системот на надоместоци за децата 
во  насока на правилно усмерување на правата, особено 
на детскиот додаток и партиципацијата кон најсиро-
машните  корисници - сиромашни семејства со  деца 
кај кои е утврдено дека ризикот од социјално исклучу-
вање е голем. Оваа задача е во согласност со определ-
бите во Програмата за работа на Владата на Република 
Македонија за периодот 2006-2010 година и е во врска 
со Националната стратегија за намалување на сирома-
штијата. Исто така, заради определбата за приближува-
ње кон законодавството на ЕУ со почитување на кон-
венциите за правата на детето,  во законот ќе се вградат 
одредби за заштита на детето од секаков вид на насилс-
тво како и одредби од директивата на Советот 
2000/43/ЕЗ за спроведување на принципот за еднаков 
третман на луѓето без разлика на нивната раса или ет-
ничко потекло;    

- заокружување на  процесот на  децентрализација-
та во дејноста заштита на децата ќе продолжи преку  
соработка со органите на локалната самоуправа, реали-
зирање на надзорот, давање на препораки и насоки и 
воспоставување на партнерски однос во реализирање 
на дејноста; 

 - плурализација во дејноста преку заживување од-
носно функционирање на приватниот сектор со основа-
ње на приватни установи за деца како и во рамките на 
со закон  создадените  услови за  давање можност и на 
други физички и правни лица да вршат одредени рабо-
ти од дејноста згрижување и воспитание на децата; 

 - организирање на одделни услуги од дејноста згри-
жување и воспитание и во други просторни услови (ос-
новно училиште, болница, дом на култура, месна заед-
ница и други установи, во станот на родителите) соглас-
но материјалните можности, со приоритет во вршење на 
истите во подрачјата каде не постојат објекти за органи-
зирано згрижување на деца, давање одредени услуги од 
дејноста на градинките на деца и семејства, како и орга-
низирање на повремено чување на деца во домашни ус-
лови, согласно Законот за заштита на децата; 

 - одржување на објектите во дејноста на заштитата 
на децата, со приоритетно, целосно и рационално иско-
ристување на сите кадровски, просторни и други ре-
сурси како и развој на разни видови програми за дејно-
ста со различно траење и цена на чинење; 

 - поддржување на програмските активности за деца 
од областа на културната дејност, спортско-рекреатив-
ната дејност, екологијата, заштитата на деца со специ-
фични потреби, како и програмски активности кои ги 
остваруваат организациите (здруженијата) за деца; 

- креирање на политики со цел поголема афирмаци-
ја на раниот детски развој; 

- следење на остварувањето на правата за заштита 
на децата  како и остварувањето на постапката  соглас-
но закон , со насоки за  примена на законската и подза-
конската регулатива; 

- во рамки на СПИЛ проектот ќе продолжат актив-
ностите за воведување автоматска обработка на пода-
тоците во делот на правата за заштита на децата;  

-  обезбедување на редовна  и навремена исплата на 
со законот утврдени  паричните примања на децата. 

 
I. Права за заштита на децата 

 
Правата за заштита на децата како парични надоме-

стоци, под услови утврдени со Законот за заштита на 
децата ги обезбедува државата. 

Поголем обем на права од определените права мо-
же да обезбеди единицата на локалната самоуправа 
(општината, Градот Скопје и општината во Градот 
Скопје), доколку за тоа обезбеди средства од сопствени 
извори. 

Паричните надоместоци согласно Законот се оства-
руваат како право на: детски додаток, посебен додаток, 
помош за опрема на новороденче и партиципација, и 
имаат за цел материјална помош на родителите во по-
дигањето и развојот на детето. 

Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на 
Република Македонија за 2007 година се предвидува 
парични примања на деца да користат околу 50.000 де-
ца од околу 32.000 семејства, како придонес во оства-
рувањето на примарната одговорност на родителите во 
обезбедувањето на услови за живот потребни за развој 
на детето, односно животен стандард што одговора на 
неговиот физички, ментален, душевен, морален и соци-
јален развој. 

 
а) Детски додаток 
 
Право на детски додаток остварува еден од родите-

лите на детето, државјанин на Република Македонија со 
постојано место на живеење во Републиката, за дете др-
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жавјанин на Република Македонија и на редовно школу-
вање во Републиката, во зависност од возраста на детето 
и материјалната состојба на семејството и другите усло-
ви утврдени со Законот за заштита на децата. 

Право на детски додаток согласно Законот за за-
штита на децата и Правилникот за условите, критериу-
мите и начинот на остварување на правата за заштита 
на децата (“Службен весник на Република Македонија” 
број 39/03 и 70/04) има еден од родителите за дете до 
наполнување на 18 години живот, доколку е на редов-
но школување и ако просечните месечни приходи и 
примања по член на семејството не го надминуваат 
граничниот износ од 16% од просечната плата исплате-
на по вработен во Република Македонија во првата по-
ловина од претходната година, односно 32% од просеч-
ната плата исплатена по вработен во Република Маке-
донија во првата половина од претходната година,  за 
самохран родител. 

Правото на детски додаток во 2007 година се очеку-
ва да го остварат  околу 38.000 деца од околу 20.500 се-
мејства. 

Висината на детскиот додаток  и во 2007  година ќе 
изнесува 4,60% од просечната плата исплатена по вра-
ботен во Република Македонија во првата половина од 
претходната година за дете до 15 години живот, однос-
но додека е редовен ученик во основно училиште;  од-
носно 7,30% за дете од 15-18 години живот, односно 
додека е редовен ученик во средно училиште. Притоа, 
вкупниот месечен износ на детски додаток за децата за 
кои родителот го остварил правото изнесува најмногу 
1.800,00 денари. 

 
б) Посебен додаток 
 
Право на посебен додаток има еден од родителите 

на детето со постојано место на живеење во Република 
Македонија, ако е детето државјанин на Република Ма-
кедонија со постојано место на живеење во Република 
Македонија до навршени 26 години живот, доколку не 
е институционално згрижено на товар на државата. 

Правото на посебен  додаток во 2007 година се оче-
кува да го остварат  околу 4 700 деца од околу  4 500 
семејства. 

Висината на посебниот додаток согласно Законот 
изнесува 27% од просечната плата исплатена по врабо-
тен во Република Македонија во првата половина од 
претходната година . 

 
в) Помош за опрема на новороденче 
 
Помошта за опрема на новороденче се обезбедува 

за прво новородено дете како еднократна помош на се-
мејството, во парични  средства. 

 Висината на помошта за опрема на новороденче  се 
утврдува во зависност од утврдената основица за помо-
шта за опрема на новороденче и според  просечниот 
месечен приход на семејството на подносителот на ба-
рањето за остварување право на помош за опрема на 
новороденче за првородено дете остварен во претход-
ните три месеци пред поднесување на барањето. 

Основицата за утврдување на висината на ова право 
изнесува 25% од просечната плата исплатена по врабо-
тен во Република Македонија во првата половина од 
претходната година. 

Во 2007 година се предвидува дека правото помош 
за опрема на новороденче (за првородено дете) да се 
оствари за  околу 7 300 деца од 7 000 семејства. 

 
II . Облици за заштита на децата 

 
1. Згрижување и воспитание на децата од предучи-

лишна возраст - е облик на заштита на деца кој како 
дејност се организира за згрижување, престој, нега, ис-
храна, воспитание, образование, спортско-рекреативни, 

културни-забавни активности, мерки и активности за 
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-
вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 
менталниот и социјалниот развој на детето до 6 години 
живот, односно до вклучување во основното образова-
ние и се обезбедува и остварува во детска градинка, а 
одредени работи од дејноста  згрижување и воспитание 
на деца, под услови и на начин утврдени со Законот , 
можат да вршат и правни и физички лица. 

Дејноста на детските градинки се остварува преку 
организирање и спроведување на програми кои според 
времетраењето на програмата се програми за: целодне-
вен престој, полудневен престој, скратени програми, 
пилот програми, програма за продолжен престој, во-
нинституционални форми на активности со деца. 

Кога во местото на живеење нема јавна детска гра-
динка, односно детската градинка нема слободни ме-
ста, а родителите имаат интерес за вклучување во дет-
ска градинка  на одреден број деца, според кои во сог-
ласност со нормативите и стандардите за  вршење на 
дејноста може да се формира една група, јавната детска 
градинка одделни услуги од својата дејност, во соглас-
ност со Министерството ќе може да организира во дру-
ги просторни услови како и да организира и повремено 
чување на деца во домашни услови кое  ќе го остварува 
со постојниот кадар од детската градинка и надвореши 
соработници и стручни работници. 

Во состав на јавна детска градинка ќе се формираат 
советувалишта за деца и родители како служба во 
функција на социјализација на децата и помош на ро-
дителите, според утврдени критериуми.   

 
Мрежа на установи за децата 

 
Згрижувањето и воспитанието на децата од преду-

чилишна возраст се остварува во вкупно 51 јавна уста-
нова за деца - детска градинка. 

Економските движења во стопанството, структур-
ните и други реформи во нашата држава неминовно 
придонесоа за економски и социјални потешкотии во 
семејството, што резултираше и со намалување на бро-
јот на децата  во детските градинки во изминатиот пер-
иод. Заложбите на Владата на Република Македонија 
за подобрување на бизнис климата како и заложбите  
за активни мерки за вработување, треба да придонесат 
да се зголеми интересот за згрижување на децата во 
детските градинки. Со ваквата определба на Владата на 
Република Македонија, се очекува во 2007 година да се 
зголеми опфатот на деца во детските градинки на око-
лу 22 000 деца што преставува зголемување од 6,7% во 
однос на предходната година. 

Во детските градинки во кои како последица на 
транзиционите процеси  во стопанството и социјалните 
потешкотии во егзистенцијата  на семејствата, бројот 
на децата е намален односно имаат недоволен опфат на 
деца, ќе се преземат мерки и активности преку реализа-
ција на пилот проекти, скратени и други програми и сл. 
за да се одржи бројот на децата по групи согласно За-
конот со учество во надоместок на трошоци за престој 
на деца кои ќе се опфатат со проекти и програми. Ва-
квата заложба ќе се настојува да се реализира во сора-
ботка со локалната самоуправа. 

 Во 2007 година, во јавните детски градинки, ќе про-
должи организирање и изведување на програмите од под-
готвителната година што се реализира согласно закон. 

Со цел за  поцелосно искористување на капацитети-
те во јавните детски градинки, ќе се  продолжи со обез-
бедувањето престој и исхрана и  за деца од над шест 
години, односно од поаѓање во основно училиште до 
десет години возраст. 

Согледувајќи го значењето на раниот детски развој 
на децата особено за децата од ранливите групи на на-
селението, во рамки на Декадата на Ромите во 15 оп-
штини во Републиката  и  во 2007 година , ќе продолжи 
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да се имплементира проектот ,, Инклузија  на деца Ро-
ми во јавните предучилишни установи,,. Финансирање-
то на овој проект се реализира со средства на Мини-
стерството за труд и социјална политика и  РЕФ ( Ром-
ски едукативен фонд). 

 
Работници во јавните установи за деца-детски  

градинки  
 Дејноста згрижување и воспитание на деца од пре-

дучилишна возраст ќе  ја вршат  работници од следните 
профили: негувателки, воспитувачи, стручни соработни-
ци-виши медицински сестри, социјални работници, му-
зички педагози, ликовни педагози, педагози по физичко 
воспитание, стручни работници-педагог, психолог, со-
цијален работник, логопед, лекар, педијатар, правник, 
економист, дефектолог и други профили на работници - 
готвачи, пом.готвачи, административни работници и др, 
согласно Законот и потребите за вршење на дејноста.  

Во текот на годината бројот на работниците ќе се 
усогласува со бројот на децата по групи и возрасти, 
времето на траење на одредени програми, развојот на 
соодветни воспитни содржини, не само во поглед на 
обезбедувањето на утврдените услови, согласно закон, 
туку и во однос на работниот однос, плата за поминато 
време на работа и друго. 

 
Тековно и инвестиционо одржување на објектите 

 
Тековното одржување на објектите ќе се остварува 

со приоритетно извршување на неопходните работи за-
ради обезбедување на нормално и безбедно  функциони-
рање и вршење на дејноста за која се основани, но и  во 
согласност со расположивите материјални можности. 

Инвестиционите активности ќе бидат во рамки на рас-
положивите средства,  насочени кон редовно инвестицио-
но одржување, реконструкција и опремување на постојни-
те објекти  како и  градба на нов објект, наменет за згри-
жување и воспитание на деца од предучилишна возраст 
во населбата ,,Даме Груев,, во Општина Ѓорче Петров. 

Во 2007 година финансирањето на јавните детски 
градинки ќе продолжи  да се остварува преку обезбеду-
вање на наменски дотации кои ќе се насочуваат по оп-
штини каде е седиштето на установата.   

Методологијата за распределбата на наменските дота-
ции по градинки (општини) во основа се заснива на прин-
ципите на транспарентност, одржливост и еднаквост.   

Во цената на услугата за престој на детето која паѓа 
на товар на родителот се покриваат трошоците за ис-
храна на детето како и други  трошоци за згрижување и 
воспитување на децата. 

 
2. Одмор и рекреација на децата 

 
Одморот и рекреацијата на децата  е облик на за-

штита на децата кој како дејност се организира за пре-
стој, активен одмор, социјализација на децата, воспит-
ни, образовни, културно-забавни, спортско-рекреатив-
ни и други активности со децата од 5 до 18 години жи-
вот, за развивање на психомоторниот развој на децата 
и способност за договарање, почитување на разликите 
и соработка во групи, способност за прифаќање на се-
беси и другите и ориентација во просторот. 

 Одморот и рекреацијата во Републиката ќе се орга-
низира  во една јавна установа за деца - детско одмора-
лиште и  од страна на  четирите приватни установи кои  
јавната услуга ја обавуваат  во објектите кои им се  да-
дени под закуп. 

Дејноста, детските одморалишта ќе ја обезбедуваат 
преку организирање и спроведување програми за: зи-
мување, летување, настава во природа и други програ-
ми (екскурзии, кампување, излети, походи, семинари, 
мини-скијачка школа, рекреативно-еколошка школа, 
исхрана на децата и друго), а согласно Законот, во вре-

мето кога не ги остваруваат наведените програми,  мо-
жат да работат  како одморалишта од отворен тип и ќе 
даваат и други услуги согласно Законот. 

Според Одлуката за продажба на недвижни ствари 
објекти на сезонски одморалишта (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 85/05) согласно одредбите 
на Законот за користење и располагање со стварите на 
државните органи, недвижните ствари-објекти на се-
зонските детски одморалишта ќе се продадат во по-
стапка предвидена со позитивните законски прописи.  

 
III. Други облици на заштита на децата 

              
За развој на личноста на детето, талентот, ментал-

ните, физичките, креативните и другите способности, 
подготвување на самостоен и одговорен живот се обез-
бедуваат и други облици за заштита на децата како 
програмски активности во областа на културата, изда-
вачката, згрижувачката и воспитната дејност, екологи-
јата, уметноста и спортот. 

Во рамките на системот на заштитата на децата се 
спроведуваат и други програмски активности со кој се 
унапредува дејноста, меѓу кои се: 

- Спроведување на проекти за деца со пречки во те-
лесниот и интелектуалниот развој; 

- Спроведување на проекти, програми и едукација 
на стручниот  и друг кадар; 

- Програмски активности за оспособување на згри-
жувачко-воспитниот, воспитно-образовниот и друг ка-
дар  со најновите современи сознанија во работите кои 
ги вршат овие работници и согласно закон (професио-
нален развој на кадрите); 

- Програмски активности на соработка за унапреду-
вање на исхраната на децата, хигиено-техничките и 
здравствени услуги, дидактички материјал; 

Реализацијата на најголем дел од овие активности ќе 
се реализира во соработка со   УНИЦЕФ, Потрага по заед-
ничка основа - Мозаик, Фондација за образовни и култур-
ни иницијативи “ Чекор по чекор”, ОБСЕ, ГТЗ,  Ромскиот 
едукативен фонд, стручни институции, невладини органи-
зации, органи, здруженија,  и др. како и учество во изра-
ботка  на стратешки документи за правата на децата. 

 
IV. Финансирање на заштитата на децата 

 
Програмата за развој на заштитата на децата  за 

2007 година ќе се реализира со средства од Буџетот на 
Република Македонија за 2007 година и тоа од:  

Раздел 150.10 ,во вкупен износ од 850 880 000 дена-
ри и тоа преку остварување на следната програма: 

*  Програма 2 - Дејност на детски градинки и одмо-
ралишта со вкупен износ од 700 880 000 денари и тоа за: 

- потпрограма 21 - Дејност на детски градинки из-
нос од  681 575 000.денари и 

- потпрограма 22 - Дејност на детски одморалишта  
износ од  4 305 000 денари. 

2А  Изградба и опремување на објекти за детска за-
штита средства во износ од 15 000 000 денари и за  

А  Децентрализација, односно А2- Пренесување на 
надлежности на ЕЛС  износ од 150 000 000 денари; 

Раздел 150 20 -Социјална зашита 
# Програма 4 -Надоместоци и права во социјална 

област 
-Потпрограма  43  - Надоместоци по основ на пра-

вата од детска заштита износ од 473 500.000 денари. 
- Категорија 47-Социјални бенефиции износ од 465 

000 000 денари и тоа за : 
-потставка 471210-Детски додаток  износ од 239 

500 000 денари, 
-потставка 471210 -Посебен додаток за деца износ 

од 204 200.000 денари и 
-потставка 471230 -Помош за опрема на новороден-

че износ од 21 300.000 денари 



Стр. 12 - Бр. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 февруари 2007 
 

 42-Стоки и услуги  износ од 8 500 000 денари  
 
Распределбата на финансиските средства  наменети 

за правата од детска заштита по видови на права  е на-
правена во согласност со расположивите средства во 
Буџетот на Република Македонија за 2007 година со 
напомена дека овие средства нема да ги задоволат по-
требите на корисниците. 

 
V. Мерки и активности за остварување и развој на 

заштитата на децата 
             
За остварување на основните задачи утврдени во оваа 

Програма ќе се преземат следните мерки и активности: 
1. Донесување на Закон за изменување и дополнување 

на Законот за заштита на децата со кој ќе се изврши ре-
формирање на системот на надоместоци од детската за-
штита, особено правото на детски додаток , со цел  за не-
гово усмерување кон децата од најсиромашните семејс-
тва, што ќе придонесе кон намалување на ризикот од нив-
но социјално исклучување. Истовремено ќе бидат вграде-
ни и одредби за забрана на сите видови насилство над де-
цата и други одредби кои ќе значат чекор кон приближу-
вање кон законодавството на Европската унија.  

2. Донесување на нормативи и стандарди за вршење 
на дејноста на детските градинки како и други подза-
конски акти што произлегуваат од законот. 

3. Соработка со општините, општините во Градот 
Скопје при имплементацијата на процесот за децентра-
лизација, а со општините во кои не се изградени обје-
кти - детски градинки,ќе се дава подршка за остварува-
ње  за организирано згрижување и воспитание  на деца 
во други просторни услови предвидени со законот. 

4. Ќе се отпочне со процесот на подготовка на стан-
дарди за ран детски развој, со што раниот детски развој 
ќе стане еден од приоритетите на Владата на Републи-
ка Македонија кој потоа ќе го олесни патот за ната-
мошниот развој  на личноста. 

5. Поцелосно искористување на расположивите ка-
пацитети со промовирање на скратени програми  за де-
цата во руралните и демографско загрозени општини, 
со што ќе се реализира принципот на достапност и пра-
вичност на јавната услуга.  

 6. Надзор(стручен надзор, инспекциски надзор), спро-
ведување и следење на остварувањето на Законот, како и 
мониторинг и евалуација  на преземените активности.           

7.Следење на остварување на правата за заштита на 
децата  како и остварувањето на постапката  согласно 
закон, со насоки за  примена на законската и подзакон-
ската регулатива. 

8. Обезбедување на редовна исплата на паричните 
примања на децата. 

9. Донесување на Одлука за начинот на наплата на 
износот за “Детска недела”. 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 19-286/1               Заменик на претседателот 

29 јануари 2007 година           на Владата на Република 
            Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
177. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Скачковце – Оп-
штина Куманово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Скачковце, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-1286/1 

31 јануари 2007 година                       Директор, 
      Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

_______________________________________________ 
 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

6. 
Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/96, 6/02, 40/03 и 49/06) и член 21 став 2 алинеја 10 
од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот 
одбор на ЈП Службен весник на РМ, на 3-та седница 
одржана на 27.10.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  

ЗА 2007 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата за службеното гласило „Службен весник на 
Република Македонија“ за 2007 година. 

 
Член 2 

Цената на годишната претплата за 2007 година за 
службеното гласило „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ за домашни правни и физички лица се утврду-
ва на 9.200,00 денари, со можност за плаќање на рати. 
 

Член 3 
Цената на годишната претплата за 2007 година, за 

службеното гласило „Службен весник на Република 
Македонија“ за правни и физички лица со седиште или 
живеалиште во странство се утврдува на 295,00 EUR. 

 
Член 4 

Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои ќе изра-
зат желба во текот на 2007 година да го зголемат, односно 
намалат бројот на службеното гласило „Службен весник 
на Република Македонија“ или да се претплатат во текот 
на 2007 година за пократок период од 12 месеци, цената 
се утврдува во износ од 920,00 денари на месечно ниво. 

 
Член 5 

Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е 
пресметан и данокот на додадена вредност. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по давањето согласност од Владата на Ре-
публика Македонија, со примена од 01.01.2007 година. 

 
  Бр. 02-5852/1                       Управен одбор 

27 октомври 2006 година                  Претседател, 
        Скопје                   Жарко Јовановски, с.р. 
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7. 
Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/96, 6/02, 40/03 и 49/06) и член 21 став 2 алинеја 10 
од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот 
одбор на ЈП Службен весник на РМ, на 3-та седница 
одржана на 27.10.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА  

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата на Регистарот на прописи на Република Ма-
кедонија за 2007 година, во издание на ЈП Службен 
весник на Република Македонија, Скопје.  

Член 2 
Цената на годишната претплата за 2007 година за Ре-

гистарот на прописи на Република Македонија за до-
машни правни и физички лица се утврдува на 3.700,00 
денари, со можност за плаќање на рати.  

Член 3 
Цената на годишната претплата за 2007 година, на 

Регистарот на прописи на Република Македонија за 
правни и физички лица со седиште или живеалиште во 
странство се утврдува на 90,00 EUR.  

Член 4 
Во цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е 

пресметан и данокот на додадена вредност.  
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по давањето согласност од Владата на Ре-
публика Македонија, со примена од 01.01.2007 година. 

 
  Бр. 02-5853/1                         Управен одбор 

27 октомври 2006 година                  Претседател, 
        Скопје                   Жарко Јовановски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. 
Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06) и член 21 став 2 алинеја 
10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управни-
от одбор на ЈП Службен весник на РМ, на 3-та седница 
одржана на 27.10.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕН-
ТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА  

2007 ГОДИНА  
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената за објавување на 
огласи, акти и неважечки документи во службеното 
гласило „Службен весник на Република Македонија“ 
за 2007 година.  

Член 2 
Цената за објавување на огласи, акти и неважечки доку-

менти кои се објавуваат со надоместок, согласно член 10 од 
Законот за објавување на законите и другите прописи и 
акти во „Службен весник на Република Македонија“ 
(„Службен весник на РМ“ бр. 56/99 и 43/2002), се утврдува 
со Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, 
акти и неважечки документи во „Службен весник на РМ“ 
за 2007 година, која е составен дел на оваа одлука.  

Член 3 
Во цената утврдена од член 2 на оваа одлука е прес-

метан и данокот на додадена вредност.  
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се обја-
ви по давањето согласност на Владата на Република 
Македонија.  

  Бр. 02-5856/1                       Управен одбор 
27 октомври 2006 година                  Претседател, 

        Скопје                   Жарко Јовановски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
9. 

Врз основа на член 75 став (4), член 80, член 94 став (4), член 95 став (5) и (6) и член 96 став (2) и (3) од Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
29/2002, 85/2003, 40/2004 и 113/2005), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување на седницата одржана на 30 јануари 2007 година, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА  
ЗА МАРКЕТИНГ  НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ 

 
Член 1 

Во член 21 ставовите (1) и (2) од Правилникот  за начинот и постапката за маркетинг на пензиските фондови 
зборот „пред” се заменува со зборовите: „заклучно со”. 

Во став (1) се додава следната реченица: Формата на извештајот е дадена на Образец бр.2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Бр. 01-117/8                                               Претседавач 

30 јануари 2007 година                                 на Управниот одбор, 
      Скопје                                                                                                                            Димитар Трпеновски, с.р. 
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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 - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2007 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: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

 


