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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1287. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник нa Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
НА ОБУКА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

 
1. За учество на обука „Обука на припадници на 

Армијата на Република Македонија за лесен преносен 
ракетен систем  (ЛПРС) „Игла“ (во натамошниот текст: 
обуката), се испраќа единица на Армијата на Републи-
ка Македонија во Република Словенија, во периодот од 
11.06.2008 година до 16.07.2008 година, во состав од 16 
(шеснаесет) припадници на постојаниот состав на Ар-
мијата, и тоа: 

- 2 (двајца) офицери 
- 5(пет) подофицери, и  
- 9 (девет) професионални војници. 
2. Финансиските трошоци за организација, сместу-

вање и исхрана на учесниците на обуката ги обезбеду-
ва Република Словенија, а финансиските трошоци за 
транспорт и дневници на учесниците на обуката ги 
обезбедува Министерството за одбрана на Република 
Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
обуката, ќе ги изврши Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

4. По завршувањето на обуката, Министерството за 
одбрана ќе поднесе извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија. 

5. Оваа одлука  влегува во сила со денот  нa објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 19-3042/1                   Заменик на претседателот  

10 јуни 2008 година              на Владата на Република 
    Скопје                                    Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
1288. 

О Б Ј А В А 
 
Спогодбата меѓу Република Македонија и Република 

Хрватска за заштита на правата на македонското мал-
цинство во Република Хрватска и хрватското малцинс-
тво во Република Македонија, склучена во Загреб на 13 
октомври 2007 година, ратификувана со Закон за рати-
фикација на Спогодбата меѓу Република Македонија и 
Република Хрватска за заштита на правата на македон-
ското малцинство во Република Хрватска и хрватското 
малцинство во Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 18/2008), влегува во сила на 30 мај 2008 
година. 

 
    Бр. 107-420/1  
3 јуни 2008 година                          Министер, 
        Скопје                   м-р Антонио Милошоски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1289. 

Врз основа на член 33, 37 став 6, 42, 43 став 2, 45 
став 2, 47 став 2,  50 став 3,  64, 71 став 4, 78 став 4, 80 
став 5, 103, 121 став 2, 123 став 6, 129 став 4, 130 став 
9, 131 став 2 и 137 од Законот за лековите и медицин-
ските помагала („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.106/2007), министерот за здравство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗA ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТАП-
КИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА 
ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА 

 
Член 1 

Во Правилникот за надоместоците што се плаќаат 
во постапките што се водат согласно Законот за леко-
вите и медицинските помагала (“Службен весник на 
Република Македонија”,бр.43/2008) во членот 8 став 1 
алинејата 1 се менува и гласи: 

,,- надоместок за лабораториска контрола на квали-
тет на една фармацевтска  форма на лек - 500 евра во 
денарска противвредност, а за секоја следна јачина на 
иста фармацевтска форма на лек - 350 евра во денарска 
противвредност“. 

 
Член 2 

Во членот 12 став 1 алинејата 1 се менува и гласи: 
,,- надоместок за проценка на стручното мислење за 

квалитетот на една фармацевтска форма на лекот и/или 
на фармацевтско-хемиско и биолошкиот дел на доку-
ментацијата - 100 евра во денарска противвредност, а 
за секоја следна јачина на иста фармацевтска форма на 
лек - 70 евра во денарска противвредност.“ 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 15-5008/2 
5 јуни 2008 година                        Министер, 
         Скопје                                д-р Имер Селмани, с.р. 

_____________ 
            

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1290. 
Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-

ва на член 73 став 1, 2 и 3 од Законот за судовите и 
член 47 став 1 од Законот за Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на ден 
04.06.2008 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Сафет Хамзи, судија во Основен суд Тетово, поради 
настаната смрт на 26.03.2008 година. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата. 

Решението влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на РМ“. 

 
     Бр. 07-1287/1                          Судски совет 
9 јуни 2008 година                   на Република Македонија 
        Скопје                                Претседател, 
                                        Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1291. 

Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-
ва на член 73 став 1, 2 и 3 од Законот за судовите и 
член 47 став 1 од Законот за Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на ден 
04.06.2008 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Сабахудин Шасивари, судија во Основен суд Тетово, 
поради настаната смрт на 18.04.2008 година. 
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Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата. 

Решението влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на РМ“. 

 
     Бр. 07-1288/1                            Судски совет 
9 јуни 2008 година                   на Република Македонија 
        Скопје                                  Претседател, 
                                            Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1292. 

Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-
ва на член 73 став 1 алинеја 1 и став 2 и 3 од Законот за 
судовите и член 47 став 1 точка 1 од Законот за Суд-
скиот совет на Република Македонија, на седницата 
одржана на ден 04.06.2008 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Миљаим Емурлаи, судија во Основен суд Тетово, по 
сопствено барање. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата. 

Решението влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на РМ“. 

 
     Бр. 07-1289/1                          Судски совет 
9 јуни 2008 година                   на Република Македонија 
        Скопје                                Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1293. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 32, член 47 став 1 алинеја 3 и член 
50 од Законот за Судски совет на Република Македони-
ја („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), на седницата 
одржана на 04.06.2008 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на Ве-

лика Караниколова, судија во Основен суд Гевгелија, 
поради исполнување на условите за старосна пензија. 

Решението се објавува во „Службен весник на РМ“. 
 

     Бр. 07-1290/1                            Судски совет 
9 јуни 2008 година                   на Република Македонија 
        Скопје                                  Претседател, 
                                            Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1294. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 32, член 47 став 1 алинеја 3 и член 
50 од Законот за Судски совет на Република Македони-
ја („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), на седницата 
одржана на 04.06.2008 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Елена Божиноска, судија во Основен суд Кичево, пора-
ди исполнување на условите за старосна пензија. 

Решението се објавува во „Службен весник на РМ“. 
 

     Бр. 07-1291/1                             Судски совет 
9 јуни 2008 година                   на Република Македонија 
        Скопје                                   Претседател, 
                                             Беќир Исени, с.р. 

1295. 
Врз основа на член 39 и член 45 од Законот за Суд-

ски совет на Република Македонија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 60/2006), а во врска со Одлуката за утврдување 
на бројот на судиите во судовите на Република Маке-
донија („Сл. весник на РМ“ бр. 65/2007), Судскиот со-
вет на Република Македонија, објавува 

 
О Г Л А С 

 
За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Би-

тола. 
За избор на 3 (тројца) судии на Основен суд Тетово. 
За избор на 5 (пет) судии на Основен суд Скопје 1 

Скопје. 
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 43 став 1 од Законот за 
судовите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/95, 45/95 и 64/2003), а на кој упатува член 126 и 
127 од преодните и завршните одредби на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006), како и ус-
ловите предвидени во член 45 од Законот за судовите и 
член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 35 од 
14.03.2008 година), пријавите со потребните документи 
во оригинал или во заверена копија, треба да ги подне-
сат до Судскиот совет на Република Македонија во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 

     Бр. 07-1293/1                           Судски совет 
9 јуни 2008 година                   на Република Македонија 
        Скопје                                 Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1296. 

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, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Мислешево, вонградежен реон – Општина 
Струга. 

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 на ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Мислешево, 
вонградежен реон, установен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8239/1  
4 јуни 2008 година                               Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 
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1297. 
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, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарска-
та општина Лабуништа, вонградежен реон – Општина 
Струга. 

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 на ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Лабуништа, 
вонградежен реон, установен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8240/1  
4 јуни 2008 година                              Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1298. 

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, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарс-
ката општина Велешта, вонградежен реон – Општина 
Струга. 

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 недвижности-
те од став 1 на ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето за КО Велешта, вонградежен 
реон, установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8241/1  
4 јуни 2008 година                              Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1299. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 
и 70/06), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Октиси, вонградежен реон – Општина Струга. 

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 недвижности-
те од став 1 на ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето за КО Октиси, вонградежен 
реон, установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8248/1  
4 јуни 2008 година                              Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1300. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 и 
121/07), Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 

2008 година, во однос на месец април 2008 година, е 
повисока за 0,2%. 

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2008 
година, во однос на месец април 2008 година, за рабо-
тодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,1%. 

  
                      Министер, 
                    Љупчо Мешков, 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 - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 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.  
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