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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2334. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ  
И МАЖИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за еднакви можности на жените и мажи-
те, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 септември 2008 година. 

 
          Бр. 07-3913/1                            Претседател 
16 септември 2008 година     на Република Македонија,                       
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И 

МАЖИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за еднакви можности на жените и мажи-

те („Службен весник на Република Македонија“ број 
66/2006),  во членот 4 став (1) точките 4, 5, 6 и 7 се ме-
нуваат и гласат: 

4. Директна дискриминација значи кога едно ли-
це се третира, било третирано или би се третирало по-
лошо врз основа на полот отколку што се третира дру-
го лице во слична ситуација; 

5. Индиректна дискриминација значи  кога нави-
дум неутрална одредба, критериум или обичајно право 
доведува лица од еден пол во особена неповолна по-
ложба во споредба со лица од другиот пол, освен ако 
таа одредба, критериум или обичајно право е објектив-
но оправдана со легитимна цел, а средствата за постиг-
нување на таа цел се соодветни и неопходни; 

 Стр. 
2353. Правилник за бојата и кројот на 
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2354. Правилник за утврдување на видот, 
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на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија........................... 68
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6. Вознемирување значи несакано однесување по-
врзано со полот на едно лице, чија  цел или последица  
е повреда на достоинството на едно лице и создавање 
застрашувачка, непријателска, деградирачка, понижу-
вачка или навредлива атмосфера; 

7. Сексуално вознемирување значи каков било об-
лик на несакано вербално, невербално или физичко од-
несување од сексуален карактер, чија цел или последи-
ца е повреда на достоинството на едно лице, особено 
кога се создава застрашувачка, непријателска, дегради-
рачка, понижувачка или навредлива атмосфера;“. 

 
Член 2 

Во членот 8 став (1) зборовите: „граѓанскиот се-
ктор“ се заменуваат со зборовите:  „здруженија на гра-
ѓани“. 

 
Член 3 

Во  насловот на Главата 9  зборот „казнени“ се за-
менува со зборот „прекршочни“. 

 
Член 4 

Членот  42 се менува  и гласи: 
“Глоба во износ од 3.000  до 5.000 евра во денарска 

противвредност ќе им се изрече за прекршок на одго-
ворните лица во органите на законодавната, извршната 
и судската власт, јавните установи, јавни претпријати-
ја, политички партии и здруженијата на граѓани кои 
пред почетокот на спроведувањето на позитивните 
мерки од членот 8 на овој закон нема да ги достават 
периодичните планови за воспостваување и унапреду-
вање на еднакви можности  до Министерството за труд 
и социјална политика на претходно мислење или не ги 
достават бараните документи и информации до застап-
никот.“ 

 
Член 5 

Членот  43 се менува  и гласи: 
“Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во министерствата и во органите на еди-
ниците на локалната самоуправа кое нема да определи 
координатор за еднакви можности согласно со обвр-
ските од членовите 13 став (3) и 16 став (2) на овој за-
кон.“ 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE 

DHE MESHKUJVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mundësi të barabarta të femrave dhe 

meshkujve (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 66/2006) në nenin 4 në paragrafin (1) pikat 4, 5, 6 
dhe 7 ndryshohen si vijojnë: 

“4. Diskriminim i drejtpërdrejtë domethënë kur një 
person trajtohet, ka qenë trajtuar ose do të trajtohej më keq 
në bazë të gjinisë sesa trajtohet personi tjetër në situatë të 
ngjashme; 

5. Diskriminim i tërthortë domethënë kur në shikim 
të parë dispozita neutrale, kriteri apo e drejta zakonore i 
sjell personat e njërës gjini në situatë veçanërisht të 
pavolitshme në krahasim me personat e gjinisë tjetër, 
përveç nëse kjo dispozitë, kriter apo e drejtë zakonore 
është objektivisht e arsyeshme me qëllim të ligjshëm, 
ndërsa mjetet për arritjen e këtij qëllimi janë përkatëse dhe 
të domosdoshme; 

6. Shqetësim domethënë sjellje e padëshiruar lidhur 
me gjininë e një personi, qëllimi apo pasoja e së cilës është 
cenimi i dinjitetit të një personi dhe shkaktimi i atmosferës 
frikësuese, armiqësore, degraduese, nënçmuese ose 
ofenduese; 

7. Shqetësim seksual domethënë çfarëdo lloj forme e 
sjelljes së padëshiruar verbale, joverbale ose fizike të 
karakterit seksual, qëllimi apo pasoja e së cilës është 
cenimi i dinjitetit të një personi, veçanërisht kur shkaktohet 
atmosferë frikësuese, armiqësore, degraduese, nënçmuese 
ose ofenduese;”. 

 
Neni 2 

Në nenin 8 në paragrafin (1) fjalët: “sektori qytetar” 
zëvendësohen me fjalët: “shoqatat e qytetarëve”. 

 
Neni 3 

Në titullin e Kreut 9 fjala “ndëshkuese” zëvendësohet 
me fjalën "për kundërvajtje”. 

 
Neni 4 

Neni 42  ndryshon si vijon: 
Gjobë në shumë prej 3.000 deri në 5.000 euro me 

kundërvlerë në denarë do t’u kumtohet për kundërvajtje 
personave përgjegjës në organet e pushtetit ligjdhënës, 
ekzekutiv dhe gjyqësor, institucioneve publike, 
ndërmarrjeve publike, partive politike dhe shoqatave të 
qytetarëve, të cilët para fillimit të zbatimit të masave 
pozitive nga neni 8 i këtij ligji nuk do t’ia dorëzojnë planet 
periodike për vendosjen dhe përparimin e mundësive të 
barabarta Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për 
mendim paraprak, ose nuk ia dorëzojnë dokumentet dhe 
informatat e kërkuara përfaqësuesit." 

 
Neni 5 

Neni 43  ndryshon si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 1.500 deri në 2.000 euro me 

kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit përgjegjës në ministri dhe në organet e njësive të 
vetadministrimit lokal, i cili nuk do të caktojë koordinues 
për mundësi të barabarta në pajtim me obligimet nga neni 
13 paragrafi (3) dhe neni 16 paragrafi (2) të këtij ligji." 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

2335. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за стручно образование и обука, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 16 септември 2008 година. 
 

           Бр. 07-3916/1                           Претседател 
16 септември 2008 година     на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 

Член 1 
Во Законот за стручно образование и обука („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 71/2006), во 
членот 30 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, 
кои гласат: 

„Центарот за стручно образование и обука има 
својство на правно лице. 

Седиштето на Центарот е во Скопје.“ 
 

Член 2 
Во членот 35 став 1 точка по алинејата 6 се додава-

ат три нови алинеи 7, 8 и 9, кои гласат: 
„- објавува јавен оглас за именување заменик  дире-

ктор; 
- врши интервју со кандидатите за заменик дире-

ктор од пријавените кандидати; 
- врши избор на заменик директор од пријавените 

кандидати по објавениот јавен оглас;“.  
Алинеите 7 и 8 стануваат алинеи 10 и 11. 
 

Член 3 
По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи: 
 

„Член 36-а 
а) Заменик директор на Центарот може да биде ли-

це кое ги исполнува следниве услови: 
- да биде наставник со најмалку седум години ра-

ботно искуство во стручно образование или 
- да биде вработен најмалку седум години во орган 

на управата надлежен за работите од областа на обра-
зованието. 

б) Мандатот на заменик директорот на Центарот 
трае пет години.“ 

  
Член 4 

Насловот на Главата VIII зборот „КАЗНЕНИ“  се 
заменува со зборот „ПРЕКРШОЧНИ“. 

 
Член 5 

Во членот 40 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: „Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на од-
говорното лице кај работодавачот, ако:“. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIM DHE TRAJNIM PROFESIONAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për arsim dhe trajnim profesional (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 71/2006), në 
nenin 30 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 
4, si vijojnë: 

“Qendra për arsim dhe trajnim profesional e ka cilësinë 
e personit juridik. 

Selia e Qendrës është në Shkup. “ 
 

Neni 2 
Në nenin 35 paragrafi 1 pika pas alinesë 6 shtohen tri 

aline të reja 7, 8 dhe 9, si vijojnë: 
“- publikon shpallje publike për emërimin e 

zëvendësdrejtorit; 
- bën intervistë me kandidatët për zëvendësdrejtor nga 

kandidatët e paraqitur; 
- bën zgjedhjen e zëvendësdrejtorit nga kandidatët e 

paraqitur pas publikimit të shpalljes publike;” 
Alinetë 7 dhe 8 bëhen aline 10 dhe 11. 
 

Neni 3 
Pas nenit 36 shtohet neni i ri 36-a, si vijon: 

 
“Neni 36-a 

a) Zëvendësdrejtor i Qendrës mund të bëhet personi që 
i plotëson kushtet si vijojnë: 

- të jetë arsimtar me së paku shtatë vjet përvojë pune në 
arsimin profesional, ose 

- të jetë i punësuar së paku shtatë vjet në organin e 
administratës kompetent për punët nga sfera e arsimit. 

b) Mandati i zëvendësdrejtorit të Qendrës zgjat pesë vjet.” 
  

Neni 4 
Titulli i Kreut VIII fjala “NDËSHKUESE” 

zëvendësohet me fjalët: “PËR KUNDËRVAJTJE”. 
 

Neni 5 
Në nenin 40 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si 

vijon: “Gjobë në shumë prej 1.500 deri në 2.000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit përgjegjës te punëdhënësi, nëse:”. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

_____________ 
2336. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧEНИЧКИ СТАНДАРД 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

учeнички стандард, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 16 септември 2008 година. 
 

          Бр. 07-3917/1                            Претседател 
16 септември 2008 година     на Република Македонија,                       
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА УЧEНИЧКИ СТАНДАРД 
 

Член 1 
Во Законот за ученички стандард („Службен весник 

на Република Македонија“ број 52/2005), во насловот 
на Главата XII зборот „КАЗНЕНИ“  се заменува со збо-
рот „ПРЕКРШОЧНИ“. 

 
Член 2 

Во членот 82 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи: „Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
ученичкиот дом особено, ако:“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
 „Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот (1) на овој член на директорот на ученичкиот дом.“ 

 
Член 3 

Во членот 83 став (1)  воведната реченица се мену-
ва и гласи: „Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на воспитувач или друг работник, ако:“. 

 
Член 4 

Во членот 84 ставот (1) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 4.000 до 5.000  евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице ако основа  приватна установа спротивно на 
одредбите од овој закон.“ 

Ставот (2) се менува и гласи: 
 „Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот (1) на овој член и на одговорното лице во правното 
лице.“ 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

______________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT 

PËR STANDARDIN E NXËNËSVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për standardin e nxënësve (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 52/2005), në titullin e 
Kreut XII fjala “NDËSHKUESE” zëvendësohet me fjalët 
"PËR KUNDËRVAJTJE”. 

 
Neni 2 

Në nenin 82 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshon, si 
vijon: “Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
konviktit të nxënësve veçanërisht, nëse:”. 

Paragrafi (2) ndryshon, si vijon: “Gjobë në shumë prej 
3 000 deri 4 000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i 
kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni 
drejtorit të konviktit të nxënësve.” 

 
Neni 3 

Në nenin 83 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: “Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 5 000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
edukatorit ose punëtorit tjetër, nëse:”. 
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Neni 4 
Në nenin 84 paragrafi (1) ndryshon si vijon: „Gjobë në 

shumë prej 4 000 deri 8 000 euro me kundërvlerë në denarë 
do t’i kumtohet për kundërvajtje personit juridik nëse 
themelon institucion privat në kundërshtim me dispozitat e 
këtij ligji.'' 

Paragrafi (2)  ndryshon, si vijon: „Gjobë në shumë prej 
3 000 deri në 4 000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i 
kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni 
edhe personit përgjegjës në personin juridik''. 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

_____________ 
2337. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА СТРАНЦИТЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за странците, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 септември 2008 година. 

 
          Бр. 07-3919/1                            Претседател 
16 септември 2008 година     на Република Македонија,                       
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за странците („Службен весник на Ре-

публика Македонија” број 35/2006 и 66/2007), во чле-
нот 11 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Владата на Република Македонија може да одлучи 
државјани на земјите членки на Европската унија и 
потписнички на Шенгенски договор да можат да влезат 
во Република Македонија и со важечка лична карта, 
ако ги исполнуваат условите за влез на странец од ста-
вот 1 алинеи 3, 4, 5 и 6 на овој член.” 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
 

Член 2 
Во членот 18 ставот 1 се менува и гласи: 
„Странец кој поседува важечка дипломатска, служ-

бена, конзуларна или специјална лична карта може, во 
временскиот период за кој е издадена дипломатската, 
службената, конзуларната или специјалната лична кар-
та, да влегува во Република Македонија само со важеч-
ка патна исправа и со дипломатска, службена, конзу-
ларна или специјална лична карта.” 

 
Член 3 

Во членот 25 став 1 алинејата 5 се менува и гласи: 
„- кој поседува важечка и призната патна исправа, 

со дипломатска, службена, конзуларна или специјална 
лична карта.” 

Член 4 
Во членот 81 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Странецот од ставот 1 на овој член за време на 

периодот на одлучување се сместува во посебна про-
сторија во Прифатниот центар за странци на Мини-
стерството за внатрешни работи.” 

Ставот 2 станува став 3. 
Во ставот 3 кој станува став 4 бројот „2” се замену-

ва со бројот „3”. 
Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.  

 
Член 5 

Во членот 95 ставот 1 се менува и гласи:  
„Посебниот документ на кој се издава дозволата за 

постојан престој за странец кој е помлад од четири го-
дини живот се издава со рок на важење од две години, 
за странец од четири до 27 години живот со рок на ва-
жење од пет години, а за странец постар од 27 години 
се издава со рок на важење од десет години.” 

 
Член 6 

Во членот 124 став 2 зборовите: „една година” се 
заменуваат со зборовите: „две години”. 

 
Член 7 

Во Главата VI „ПАТНИ  И ДРУГИ ИСПРАВИ НА 
СТРАНЦИ” насловот на точката 2 „Дипломатска или 
службена лична карта” се менува и гласи: „Дипломат-
ска, службена, конзуларна или специјална лична карта”. 

 
Член 8 

Во членот 128 по ставот 1 се додаваат два нови ста-
ва 2 и 3, кои гласат: 

„На странец кој е член на претставништво на стран-
ска држава или на друга странска мисија, кои во Репуб-
лика Македонија имаат специјален статус утврден со 
посебна спогодба меѓу Република Македонија и стран-
ската држава, односно странската мисија, како и на 
членовите на неговото семејство (брачен другар и де-
ца) им се издава специјална лична карта.  

Специјална лична карта од ставот 2 на овој член им 
се издава и на: 

- странски експерт или волонтер ангажиран за реа-
лизација на проекти од јавен интерес за Република Ма-
кедонија, од страна на дипломатско-конзуларно прет-
ставништво на странска држава или претставништво на 
друга странска мисија, кое во Република Македонија 
има дипломатски или специјален статус, 

- родител на странец кој е член на дипломатско-
конзуларно претставништво на странска држава или 
претставништво на друга странска мисија која во Ре-
публика Македонија има дипломатски или специјален 
статус и  

- на странец кој е член на помошен персонал анга-
жиран од дипломатско-конзуларно претставништво на 
странска држава или претставништво на друга стран-
ска мисија која во Република Македонија има дипло-
матски статус.” 

Во ставот 2 кој станува став 4 по зборот „службена-
та” сврзникот „или” се заменува со запирка, а по збо-
рот „конзуларната” се додаваат зборовите: „или специ-
јалната”. 

Ставот 3 кој станува став 5 се менува и гласи:  
„Странецот од ставовите 1, 2 и 3 на овој член е дол-

жен да ја носи дипломатската, службената, конзуларна-
та или специјалната лична карта со себе и истата по 
престанокот на неговиот статус да ја врати.” 
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Член 9 
Во членот 143 став 2 алинеја 4 зборовите: „или 

службени лични карти” се заменуваат со зборовите: 
„службени, конзуларни или специјални лични карти”. 

Во ставот 8 по зборот „кои” се додаваат зборовите: 
„им е”. 

 
Член 10 

Во членот 145 алинеја 2 зборовите: „штембилот за 
одбивање на влез” се бришат, а во деветтиот ред по 
зборот „протерување” се додаваат зборовите: „решение 
за привремено задржување на странец во Прифатниот 
центар за странци на Министерството за внатрешни ра-
боти”. 

Во алинејата 3 зборот „ги” се заменува со зборот 
„ја”. 

 
Член 11 

Во членот 153 став 1 точка 1 по бројот „21” се дода-
ваат зборовите: „алинеи 3, 4 и 5”. 

 
Член 12 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

_____________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN 

E LIGJIT  PËR TË HUAJT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për të huajt (“Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 35/2006 dhe 66/2007), në nenin 11 
pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon: 

“Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të vendosë 
që shtetasit e vendeve të Unionit Evropian dhe të vendeve 
nënshkruese të Marrëveshjes së Shengenit të mund të hyjnë 
në Republikën e Maqedonisë edhe me letërnjoftim të 
vlefshëm, nëse i plotësojnë kushtet për hyrjen e të huajve 
nga paragrafi 1 alinetë 3, 4, 5 dhe 6 të këtij neni."  

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4. 
 

Neni 2 
Në nenin 18 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
“I huaji i cili ka letërnjoftim të vlefshëm diplomatik, 

zyrtar, konsullor ose special, në një periudhë kohore për të 
cilën është dhënë letërnjoftimi diplomatik, zyrtar, konsullor 
ose special, mund të hyjë në Republikën e Maqedonisë 
vetëm me dokument udhëtimi të vlefshëm dhe me 
letërnjoftim diplomatik, konsullor ose special.”  

 
Neni 3 

Në neni 25 në paragrafin 1 alineja 5 ndryshon si vijon: 
“- i cili ka dokument udhëtimi të vlefshëm dhe të 

pranuar, me letërnjoftim diplomatik, zyrtar, konsullor ose 
special”.  

 
Neni 4 

Në nenin 81 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 
vijon: 

“I huaji nga paragrafi 1 i këtij neni gjatë periudhës së 
vendosjes, vendoset në lokal të veçantë në Qendrën e 
pranimit për të huaj të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme”. 

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3. 
Në paragrafin 3, që bëhet paragraf 4 numri “2” 

zëvendësohet me numrin “3”. 
Paragrafët 4, 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 5, 6, 7 dhe 8. 
 

Neni 5 
Në nenin 95 paragrafi 1 ndryshon si vijon:  

“Dokumenti i veçantë në të cilin jepet leja për 
qëndrimin e përhershëm për të huaj që është më i ri se 4 
vjet moshë jepet me afat vlefshmërie për dy vjet, për të 
huaj prej 4 deri 27 vjet moshë me afat të vlefshmërisë për 
pesë vjet, ndërsa për të huajin më të vjetër se 27 vjet jepet 
me afat të vlefshmërisë për 10 vjet”. 

 
Neni 6 

Në nenin 124 në paragrafin 2, fjalët: “një vit” 
zëvendësohen me fjalët: “dy vjet”. 

 
Neni 7 

Në Kapitullin VI “DOKUMENTET E UDHËTIMIT 
DHE DOKUMENTET TJERA TË TË HUAJVE” titulli i 
pikës 2 “letërnjoftimi diplomatik ose zyrtar” ndryshon si 
vijon: “Letërnjoftimi diplomatik, zyrtar, konsullor ose 
special”. 

 
Neni 8 

Në nenin 128 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të 
rinj 2 dhe 3, si vijojnë: 

“Të huajit i cili është anëtar i përfaqësisë së shtetit të 
huaj ose i misionit tjetër të huaj, të cilët në Republikën e 
Maqedonisë kanë status special të përcaktuar me 
marrëveshje të veçantë midis Republikës së Maqedonisë 
dhe shtetit të huaj, respektivisht misionit të huaj, si dhe 
anëtarëve të familjes së tij (bashkëshortit-tes dhe fëmijëve) 
ju jepet letërnjoftim special.  

Letërnjoftimi special nga paragrafi 2 i këtij neni u 
jepet: 

- ekspertit të huaj ose vullnetarit të angazhuar për 
realizimin e projekteve me interes publik për Republikën e 
Maqedonisë, nga ana e përfaqësisë diplomatike-konsullore 
të shtetit të huaj ose përfaqësisë së misionit të huaj, që në 
Republikën e Maqedonisë ka status diplomatik ose special; 

- prindit të të huajit i cili është anëtar i përfaqësisë 
diplomatike-konsullore të shtetit të huaj ose përfaqësisë së 
misionit tjetër të huaj që në Republikën e Maqedonisë ka 
status diplomatik ose special, dhe 

- të huajit i cili është anëtar i personelit ndihmës i 
angazhuar nga përfaqësia diplomatike-konsullore të shtetit 
të huaj ose përfaqësisë së misionit tjetër të huaj që në 
Republikën e Maqedonisë ka status diplomatik.” 

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 4 pas fjalës 
“zyrtare” fjala “ose” zëvendësohet me presje, ndërsa pas 
fjalës “konsullore” shtohen fjalët: “ose speciale.” 

Paragrafi 3, i cili bëhet paragraf 5 ndryshon si vijon:  
“I huaji nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni është i 

detyruar ta mbajë letërnjoftimin diplomatik, zyrtar, 
konsullor ose special me vete dhe të njëjtin pas mbarimit të 
statusit të tij ta kthejë”. 

 
Neni 9 

Në nenin 143 në paragrafin 2 në alinenë 4 fjalët: “ose 
letërnjoftimet zyrtare” zëvendësohen me fjalët: 
“letërnjoftimet zyrtare, konsullore ose speciale”. 

Në paragrafin 8 pas fjalës “të cilave” shtohen fjala “u ”. 
 

Neni 10 
Në nenin 145 në alinenë 2 fjalët: “vulën katrore për 

refuzim për hyrje” fshihen, ndërsa në reshtin e nëntë pas 
fjalës “dëbim” shtohen fjalët: “aktvendimin për mbajtjen e 
përkohshme të të huajit në Qendrën për pranim për të huaj 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme”. 

Në alinenë 3 fjala “i” zëvendësohet me fjalën “e”. 
 

Neni 11 
Në nenin 153 në paragrafin 1 në pikën 1, pas numrit 

“21” shtohen fjalët: “alinetë 3, 4 dhe 5”. 
 

Neni 12 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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2338. 
Врз основа на член 86 став 3 од Изборниот законик 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
40/2006), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 септември 2008 година,  до-
несе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА ОРГА-
НИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД 
ЧИИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ СЕ ИЗБРАНИ 
ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува надоместокот на тро-

шоците на политичките партии, на две или повеќе по-
литички партии (во натамошниот текст: организатори 
на изборната кампања), од чии листи на кандидати се 
избрани пратеници во Собранието на Република Маке-
донија и тоа: 

- Коалиција за подобра Македонија: 
ВМРО-Демократска партија за Македонско нацио-

нално единство, 
Социјалистичка партија на Македонија, 
Демократски сојуз, 
Демократска обнова на Македонија, 
Демократска партија на Турците во Македонија, 
Демократска партија на Србите во Македонија, 
Сојуз на Ромите од Македонија, 
ВМРО-Македонска обединета партија за еманципа-

ција, 
Партија на правдата, 
Странка на Демократска акција на Македонија - 

СДА, 
Партија на Власите во Македонија, 
Партија за интеграција на Ромите, 
Народно движење за Македонија, 
Бошњачка демократска партија, 
Партија на зелените, 
Демократска унија на Ромите, 
Работничко земјоделска партија и  
Партија за целосна еманципација на Ромите 

  481.501 х 15 = 7.222.515,00 денари; 
- Сонце коалиција за Европа: 
Социјалдемократски сојуз на Македонија, 
Нова социјалдемократска партија, 
Либерално-демократска партија, 
Либерална партија на Македонија, 
Нова алтернатива, 
Зелена партија на Македонија, 
Партија на пензионерите на РМакедонија и  
Демократски сојуз на Власите од Македонија-

ДСВМ 
233.284 х 15 = 3.499.260,00 денари; 

- Демократска унија за интеграција-ДУИ 
  126.522 х 15 = 1.897.830,00 денари; 

- Демократска партија на Албанците-ДПА 
  81.556 х 15 = 1.223.340,00 денари и 

- Партија за европска иднина-ПЕИ 
  14.474 х 15 = 217.110,00 денари. 

 
Член 2 

Надоместокот на трошоците од членот 1 на оваа од-
лука на организаторите на изборната кампања ќе им се 
исплати од Буџетот на Република Македонија, најдоц-
на во рок од три месеца по поднесувањето на финанси-
скиот извештај за изборната кампања. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 

         Бр. 07-3894/1                           Претседател 
16 септември 2008 година    на Собранието на Република  

       Скопје                             Македонија, 
    Трајко Вељаноски, с.р. 

_____________ 
2339. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Републи-
ка Македонија и членовите 17 и 18 од Одлуката за осно-
вање делегации, пратенички групи и други облици на 
остварување на меѓународна соработка на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 
77/2008), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 16 септември 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДР-
ЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ 
НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА  

СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се основаат пратенички групи на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со пар-
ламенти на други држави и се избираат претседатели и 
членови на пратеничките групи на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со парламенти на дру-
ги држави (во натамошниот текст: пратенички групи).  

 
Член 2 

Пратеничките групи се основаат заради воспоставу-
вање и развивање на билатералната парламентарна со-
работка на Република Македонија со други парламен-
ти, како и за размена на искуства од парламентарната 
работа по сите прашања од заеднички интерес на  др-
жавите. 

 
Член 3 

Пратеничките групи ги сочинуваат претседател и 
шест члена од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа за: 

1. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Австрија 

а) претседател 
б) членови: 
1. Илија Китаноски, 
2. Анита Кипаризовска Крстеска,  
3. Лидија Митева, 
4. Јани Макрадули, 
5. Горан Мисовски и 
6.Талат Џафери. 
2. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Албанија 
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а) претседател 
Џеват Адеми, 
б) членови: 
1. Борислав Стојменов, 
2. Јаготка Ивановска, 
3. Лидија Митева, 
4. Кенан Хасипи и 
5. Јован Манасијевски. 
3. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Австралија   
а) претседател 
Илија Димовски, 
б) членови: 
1. Владимир Ѓорчев, 
2. Марија Андоновска, 
3. Александар Николовски, 
4. Оливер Деркоски,  
5. Јани Макрадули, 
6. Цветанка Иванова и 
7. Аднан Јашари. 
4. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на балтички-
те земји: Република Естонија, Република Латвија и Ре-
публика Литванија 

а) претседател 
Лилјана Поповска, 
б) членови: 
1. Петар Поп-Арсов, 
2. Горан Петров, 
3. Цветко Грозданов, 
4. Андреј Петров, 
5. Емилијан Станковиќ и 
6. Зумрете Јакупи. 
5. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Белгија 

а) претседател 
Фазли Велиу, 
б) членови: 
1. Цена Матевска, 
2. Христина Рунчева, 
3. Оливер Деркоски, 
4. Ристо Пенов и 
5. Менде Диневски. 
6. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Федераци-
јата на Босна и Херцеговина 

а) претседател 
Горан Минчев, 
б) членови: 
1. Живко Пејковски, 
2. Ристо Стојанов, 
3. Авдија Пепиќ, 
4. Горан Мисовски и 
5. Талат Џафери. 
7. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Бугарија 

а) претседател 
Цветко Грозданов, 
б) членови: 
1. Љубисав Иванов Ѕинго, 
2. Борислав Стојменов, 
3. Ристо Стојанов, 
4. Стојан Андов и 
5. Џемаил Јашари. 

8. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со парламентите на земјите 
од Блискиот и Средниот Исток 

а) претседател 
б) членови: 
1. Горан Ѓуровски, 
2. Марјанчо Колевски, 
3. Дарко Димитриески, 
4. Станка Анастасова, 
5. Зумрете Јакупи и 
6. Хајрула Мисини. 
9. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна 
Република Германија 

а) претседател 
Јован Гинев, 
б) членови: 
1. Владимир Ѓорчев, 
2. Александар Спасеновски, 
3. Христина Рунчева, 
4. Игор Ивановски и 
5. Рафис Алити. 
10. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Грција 

а) претседател 
Никола Ќуркчиев, 
б) членови: 
1. Илија Китаноски, 
2. Александар Николоски, 
3. Соња Ѓелова Стојанова, 
4. Стојан Андов и 
5. Јулијета Марку. 
11. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Данска 

а) претседател 
б) членови: 
1. Цена Матевска, 
2. Лилјана Затуроска, 
3. Косана Николиќ Мазнева, 
4. Горан Сугарески, 
5. Ѓорѓи Оровчанец и 
6. Феми Јонузи. 
12. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Индонезија 

а) претседател 
Васко Шутаров, 
б) членови: 
1. Зоран Петрески, 
2. Владанка Авировиќ, 
3. Нада Станчевска, 
4. Станка Анастасова, 
5. Ѓорѓи Оровчанец и 
6. Џемаил Јашари. 
13. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Државата 
Израел 

а) претседател 
Павле Трајанов 
б) членови: 
1.Горан Петров, 
2. Александар Спасеновски, 
3. Лилјана Поповска, 
4. Славица Грковска-Лошкова, 
5. Горан Минчев и 
6. Теута Арифи. 
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14. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Исламска-
та Република Иран 

а) претседател 
Хајрула Мисини, 
б) членови: 
1. Веле Ѓорѓиевски, 
2. Оливера Трајановска, 
3. Ивица Георгиевски, 
4. Андреј Жерновски и 
5. Томе Чингоски. 
15. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Ирска 
а) претседател 
Александар Николоски, 
б) членови: 
1. Ивица Георгиевски, 
2. Наташа Јаневска, 
3. Владо Стефановски, 
4. Весна Бендевска, 
5. Емилијан Станковиќ и 
6. Хисен Џемаили. 
16. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на Републи-
ка Исланд и Кралството Норвешка 

а) претседател 
Игор Ивановски, 
б) членови: 
1. Дарко Димитриески, 
2. Веле Ѓорѓиевски, 
3. Дарка Петрушевска, 
4. Весна Бендевска и 
5. Тахир Хани.  
17. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Италија 
а) претседател 
Оливер Шамбевски, 
б) членови: 
1. Фијат Цаноски, 
2. Томе Даневски, 
3. Владанка Авировиќ, 
4. Цветан Трипуновски, 
5. Вулнет Амети и 
6. Горан Сугарески. 
18. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија 
а) претседател 
Ивица Георгиевски, 
б) членови: 
1. Надица Танчева Тулиева, 
2. Јован Лазарев, 
3. Владо Стефановски, 
4. Јани Макрадули, 
5. Емилијан Станковиќ и 
6. Блерим Беџети. 
19. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Народна 
Република Кина 

а) претседател 
Силвана Бонева, 
б) членови: 
1. Павле Трајанов, 
2. Нада Станчевска, 
3. Васко Шутаров, 
4. Цветанка Иванова и 
5. Џеват Адеми. 

20. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Канада 

а) претседател 
Андреј Петров, 
б) членови: 
1. Оливер Шамбевски, 
2. Панче Дамески, 
3. Наташа Јаневска, 
4. Александар Спасеновски и 
5. Сафет Незири. 
21. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Големото 
Војводство Луксембург 

а) претседател 
Зоран Петрески, 
б) членови: 
1. Дарка Петрушевска, 
2. Авдија Пепиќ, 
3. Стојче Крстески, 
4. Миле Андонов, 
5. Маринела Тушева и 
6. Феми Јонузи. 
22. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на Републи-
ка Малта и Република Кипар 

а) претседател 
Ванчо Коцев, 
б) членови: 
1. Весела Честоева, 
2. Благородна Дулиќ, 
3. Миле Пачемски, 
4. Соња Мираковска, 
5. Јован Манасијевски и 
6. Ермира Мехмети. 
23. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Монголија 

а) претседател 
Зумрете Јакупи, 
б) членови: 
1. Дарко Димитриески, 
2. Соња Ѓелова Стојанова, 
3. Катерина Димеска, 
4. Ристо Пенов и 
5. Горан Сугарески. 
24. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентот на Обедине-
тото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска 

а) претседател 
Ермира Мехмети, 
б) членови: 
1. Илија Димовски, 
2. Ванчо Коцев, 
3. Петар Поп-Арсов, 
4. Лилјана Затуроска и 
5. Менде Диневски. 
25. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Полска 

а) претседател 
Роза Топузова-Каревска, 
б) членови: 
1. Оливер Деркоски, 
2. Светлана Јакимовска, 
3. Владанка Авировиќ, 
4. Лилјана Поповска, 
5. Станка Анастасова и 
6. Феми Јонузи. 
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26. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Португал-
ската Република 

а) претседател 
Владо Бучковски, 
б) членови: 
1. Анета Стефановска, 
2. Катерина Димеска, 
3. Весела Честоева, 
4. Маринела Тушева и 
5. Рафис Алити. 
27. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Романија 
а) претседател 
Анита Кипаризовска Крстеска, 
б) членови: 
1. Панче Дамески, 
2. Анета Стефановска, 
3. Амди Бајрам, 
4. Владо Бучковски, 
5. Андреј Жерновски и 
6. Фазли Велиу. 
28. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Руската 
Федерација 

а) претседател 
Љубисав Иванов Ѕинго, 
б) членови: 
1. Иван Стоиљковиќ, 
2. Ванчо Коцев, 
3. Никола Котевски, 
4. Цветанка Иванова и 
5. Теута Арифи. 
29. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Соедине-
тите Американски Држави 

а) претседател 
Владимир Ѓорчев, 
б) членови: 
1. Силвана Бонева, 
2. Зоран Петрески, 
3. Петар Поп-Арсов, 
4. Радмила Шекеринска и 
5. Јулијета Марку. 
30. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Словачка-
та Република 

а) претседател 
Соња Мираковска, 
б) членови: 
1. Томе Даневски, 
2. Јаготка Ивановска, 
3. Оливера Трајановска, 
4. Јован Гинев и 
5. Хисен Џемаили. 
31. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Словенија 

а) претседател 
Јован Лазарев, 
б) членови: 
1. Оливер Шамбевски, 
2. Светлана Јакимовска, 
3. Косана Николиќ Мазнева, 
4. Маринела Тушева, 
5. Марјанчо Николов и 
6. Тахир Хани. 

32. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Србија 

а) претседател 
Борислав Стојменов, 
б) членови: 
1. Иван Стоиљковиќ, 
2. Крсто Мукоски, 
3. Амди Бајрам, 
4.Томе Чингоски и 
5. Сафет Незири. 
33. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Турција 

а) претседател 
Кенан Хасипи, 
б) членови: 
1. Ратко Димитровски, 
2. Авдија Пепиќ, 
3. Фијат Цаноски, 
4. Андреј Жерновски и 
5. Блерим Беџети. 
34. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора 
а) претседател 
Крсто Мукоски, 
б) членови: 
1. Живко Пејковски, 
2. Светлана Јакимовска, 
3. Љубисав Иванов Ѕинго, 
4. Соња Мираковска, 
5. Миле Андонов и 
6. Ермира Мехмети. 
35. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Украина 
а) претседател 
Иван Стоиљковиќ, 
б) членови: 
1. Весела Честоева, 
2. Марјанчо Колевски, 
3. Саве Савевски, 
4. Никола Ќуркчиев, 
5. Роза Топузова-Каревска и 
6. Аднан Јашари. 
36. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Унгарија 

а) претседател 
Весна Бендевска, 
б) членови: 
1. Цветко Грозданов,  
2. Илија Димовски, 
3. Виолета Ташева, 
4. Христина Рунчева, 
5. Џемаил Јашари и 
6. Вулнет Амети. 
37. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Финска 

а) претседател 
Горан Петров, 
б) членови: 
1. Анита Кипаризовска Крстеска, 
2. Виолета Ташева, 
3. Саве Савевски, 
4. Јован Манасијевски и 
5. Зумрете Јакупи. 
38. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Францу-
ската Република  

а) претседател 
Славица Грковска-Лошкова, 



18 септември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 117 - Стр. 11 

б) членови: 
1. Јован Лазарев, 
2. Кенан Хасипи, 
3. Силвана Бонева,  
4. Илија Китаноски, 
5. Радмила Шекеринска и 
6. Џеват Адеми. 
39. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Холандија 

а) претседател 
Аднан Јашари, 
б) членови: 
1. Миле Пачемски, 
2. Марија Андоновска, 
3. Цветан Трипуновски, 
4. Миле Андонов и 
5. Радмила Шекеринска. 
40. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Хрватска 

а) претседател 
Ратко Димитровски, 
б) членови: 
1. Надица Танчева Тулиева, 
2. Васко Шутаров, 
3. Благородна Дулиќ, 
4. Томе Чингоски и 
5. Вулнет Амети. 
41. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Чешката 
Република 

а) претседател 
Марјанчо Николов, 
б) членови: 
1. Панче Дамески, 
2. Миле Пачемски, 
3. Соња Ѓелова Стојанова, 
4. Цветан Трипуновски и 
5. Блерим Беџети.  
42. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Швајцар-
ската Конфедерација  

а) претседател 
Фијат Цаноски, 
б) членови: 
1. Јован Гинев,  
2. Павле Трајанов, 
3. Веле Ѓорѓиевски, 
4. Емилијан Станковиќ и 
5. Фазли Велиу. 
43. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Шведска 

а) претседател 
Марија Андоновска, 
б) членови: 
1. Виолета Ташева, 
2. Стојче Крстески, 
3. Менде Динески, 
4. Никола Ќуркчиев и 
5. Талат Џафери. 
44. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Шпанија 

а) претседател 
б) членови: 
1. Надица Танчева Тулиева, 
2. Горан Ѓуровски, 
3. Никола Котевски, 
4. Косана Николиќ Мазнева , 
5. Горан Сугарески и 
6. Сафет Незири. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
          Бр. 07-3895/1                          Претседател 
16 септември 2008 година    на Собранието на Република 
               Скопје                        Македонија, 

    Трајко Вељаноски, с.р. 
_____________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2340. 
Врз основа на член 169 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 101/05, 70/06 и 
153/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИ-
СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-
та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија бр. 02-6032/1 од 27.08.2008 година, донесе-
на од Управниот одбор на Фондот, на седницата одр-
жана на 27.08.2008 година. 

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

 
         Бр. 19-4373/1                   Заменик на претседателот 
12 септември 2008 година       на Владата на Република 
              Скопје                                       Македонија, 
                                                        Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
2341. 

Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 101/05, 70/06 и 
153/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

МАКЕДОНИЈА 
 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за организаци-
ја на работата и систематизација на работните места во 
Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија бр. 02-6098/1 од 
1.09.2008 година, донесена од заменик директорот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија на 1.09.2008 година. 

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

 
         Бр. 19-4373/2                   Заменик на претседателот 
12 септември 2008 година       на Владата на Република 
              Скопје                                      Македонија, 
                                                      Ивица Боцевски, с.р. 
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2342. 
Врз основа на член 110 од Законот за концесии и други видови јавно приватно партнерство („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 7/08) и член 24 став 8 од Законот за концесии („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 25/02 и 24/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА РАНГ ЛИСТАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 24 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 

 
1. Се потврдува ранг листата за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија 

од 24 мали хидроелектрични централи која е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
   Бр. 19-4497/2                                Заменик на претседателот 

12 септември 2008 година                          на Владата на Република 
             Скопје                                             Македонија, 
                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2343. 
Врз основа на член 22, алинеја 3 од Законот за јавни 

патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/08), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Агенцијата за државни патишта, бр. 01-1945/3 од 
4.09.2008 година, донесен од Управниот одбор на 
Агенцијата, на седницата одржана на 4.09.2008 година. 

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

 
         Бр. 19-4557/1                  Заменик на претседателот 
12 септември 2008 година       на Владата на Република 
              Скопје                                     Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2344. 

Врз основа на член 54 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ПРАВДА – УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

САНКЦИИ-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана, му престанува правото на трајно 
користење на следните движни ствари: 

- кревети војнички................................500 парчиња 
- душеци троделни војнички...............500 парчиња 
- ќебиња војнички..............................2000 парчиња. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење на Министерството за правда-
Управата за извршување на санкции-Скопје.  

 
Член 3 

Министерството за одбрана склучува договор со 
Управата за извршување на санкции, за правата и од-
говорностите на движните ствари од член 1 на оваа 
одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 19-4572/1              Заменик на претседателот 

12 септември 2008 година      на Владата на Република 
            Скопје                                  Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2345. 

Врз основа на член 13 и 14 став 1 од Законот за 
управување со кризи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/05) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.09.2008 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУ-
ВАЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УП-
РАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  

КРИЗИ 
 
1. За членови на Управувачкиот комитет за коорди-

нација и управување со системот за управување со кри-
зи се именуваат: 

- м-р Гордана Јанкулоска, министер за внатрешни 
работи, 

- Бујар Османи, министер за здравство, 
- Миле Јанакиески, министер за транспорт и врски, 
- Зоран Коњановски, министер за одбрана, 
- м-р Антонијо Милошоски, министер за надвореш-

ни работи, 
- д-р Панде Лазаревски, директор на Центарот за 

управување со кризи и раководител на Групата за про-
цена. 

2. За раководител на Управувачкиот комитет за ко-
ординација и управување со системот за управување со 
кризи се определува м-р Гордана Јанкулоска, министер 
за внатрешни работи. 

3. Со донесувањето на ова решение престанува да 
важи Решението бр. 33-5175/1 од 18 октомври 2006 го-
дина. 

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

 
   Бр. 19-4523/1               Заменик на претседателот 

12 септември 2008 година     на Владата на Република 
              Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2346. 
Врз основа на член 18 од Законот за управување со 

кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/05) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 
82/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.09.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА 
ЗА ПРОЦЕНА 

 
1. За членови на Групата за процена се именуваат: 
- Љупчо Тодоровски, директор на Бирото за јавна 

безбедност, орган во состав на Министерството за вна-
трешни работи; 

- Сашо Мијалков, директор на Управата за безбед-
ност и контраразузнавање, орган во состав на Мини-
стерството за внатрешни работи; 

- Виктор Димовски, директор на Агенцијата за раз-
узнавање; 

- д-р Панде Лазаревски, директор на Центарот за 
управување со кризи; 

- Зулфи Адили, заменик на директорот на Центарот 
за управување со кризи; 

- Шабан Салиу, директор на Дирекцијата за зашти-
та и спасување; 

- Екрем Зендели, заменик на директорот на Дирек-
цијата за заштита и спасување; 

- бригаден генерал Насер Сејдини, заменик на на-
чалникот на Генералштабот на Армијата на Република 
Македонија; 

- Фердинанд Оџаков, раководител на воената служ-
ба за безбедност и разузнавање во Министерството за 
одбрана. 

2. За раководител на Групата за процена се опреде-
лува д-р Панде Лазаревски, директор на Центарот за 
управување со кризи. 

3. Со донесувањето на ова решение престанува да 
важи Решението бр. 33-5176/1 од 18 октомври 2006 го-
дина. 

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

 
   Бр. 19-4523/2                Заменик на претседателот 

12 септември 2008 година      на Владата на Република 
              Скопје                            Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_______________ 
2347. 

Врз основа на член 16 став 3, 4 и 6 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9.09.2008 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за приоритетна изработка на ур-

банистички планови во Република Македонија во 2008 
година („Службен весник на РМ“ бр. 21/08, 29/08, 
30/08, 54/08, 76/08, 79/08 и 116/08), во точка 1 во 
потточка 1.18. во табелата точките под реден број 27 и 
49 се бришат. 

2. Во потточка 1.18., во точката под реден број 1 из-
носот „4.000.000,00“ се заменува со износот 
„3.500.000,00“ денари: 

- Во точката под реден број 2 износот „1.800.000,00“ 
се заменува со износот „800.000,00“ денари; 

- Во точката под реден број 5 во делот намена збо-
ровите: „образование, трговија“ се заменуваат со збо-
ровите: „трговија и производство, дистрибуција и сер-
виси“; 

- Во точката под реден број 19 износот „10.000.000,00“ 
денари се заменува со износот 2.000.000,00“ денари; 

- Во точката под реден број 23 износот „5.000.000,00“  
денари се заменува со износот 3.800.000,00 денари; 

- Во точката под реден број 26 износот „4.500.000,00“ 
денари се заменува со износот „2.500.000,00“ денари; 

- Во точката под реден број 44 износот „600.000,00“ 
се заменува со износот „1.200.000,00“ денари. 

3. Во точка 1 во потточка 1.5. во табелата по пот-
точката под реден број 76 се додаваат 8 нови точки под 
реден број 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 и 84 кои гласат: 

 
1. Изработка на Урбанистичка доку-

ментација за нови ТИР3 зони 3.200.000,00 

2. Потребни средства за АГП 1.400.000,00 
3. Изработка на Урбанистичко План-

ска документација за Трговски 
центри покрај гранични премини 

1.000.000,00 

4. Изработка на Урбанистичко план-
ска документација за Стопански 
зони во неколку градови 

1.200.000,00 

5. Изработка на Урбанистичко план-
ска документација за болници на 
неколку локации во Република Ма-
кедонија 

900.000,00 

6. Изработка на Урбанистичко план-
ска документација, измена и до-
полна на: 
1. ГУП на град Скопје, 500.000 
2. ГУП на град Битола, 300.000 
3. ГУП на град Прилеп, 200.000 

1.000.000,00 

7. Пазар Струмица 600.000,00 
8. Изработка на Урбанистички про-

ект со Идејни проекти за градбите 
за Дислокација на дел од Касарна 
Петровец 

4.500.000,00 
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4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 19-4516/1                Заменик на претседателот 

9 септември 2008 година         на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
2348. 

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 12.09.2008 година, одобри 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги „ЈОВАНАС“ ДОО увоз-извоз Охрид, за 
време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. “Градски Тр-
говски Центар“, приземје, секција 13, деловен простор 
бр. 208, локал 2 и 3 и деловен простор (галерија), при-
земје, секција 13, бр. 558, локал 2 и 3 во Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата 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 точка 3, алинеи 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска 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, алинеја 2 на оваа точка. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. 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 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
 
          Бр. 19-4409/1                 Заменик на претседателот  
12 септември 2008 година      на Владата на Република 

       Скопје                       Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2349. 

Врз основа на член 106, став 3 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08), 
министерот за финансии, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТА-
ЈОТ ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА КОНЦЕСИ-
ЈА/ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И ЗА НЕ-
ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ ЗА КОНЦЕСИЈА/ ЈАВНО  

ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на Извештајот за склучени договори за конце-
сија/јавно приватно партнерство и за незавршени по-
стапки за концесија/јавно приватно партнерство. 

 
Член 2 

Извештајот за склучени договори за концесија/ јав-
но приватно партнерство е даден на Образец број 1, кој 
е соствен дел на овој правилник. 

Извештајот за незавршени постапки за концесија/ 
јавно приватно партнерство е даден на Образец број 2, 
кој е соствен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 23-31553/3                              

11 септември 2008 година                  Министер, 
        Скопје                        д-р Трајко Славески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2350. 

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за угостителска дејност („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.62/04 и 89/08), министерот за економија  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА МИНИМАЛ-
НО  -  ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА  НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА УГО-
СТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА ПРОМЕНА 

НА МИНИМАЛНО - ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ 
 

Член 1 
�� ���� ��������� �� ��������� ������� �  ����������  �� ��������� �� ��������� �� ����������� �� ��������� ���������� ������ �� ��������� �� 

������ �� ������������ ������� � ������������� �� ������, ���� � ��������� �� ��������� �� ������� �� ��������� ���������� ������ �� ������ �� 
�������������� ������. 

 
Член 2 

Образецот на Пријавата за исполнување на минимално - техничките услови на објектите за вршење на уго-
стителска дејност и започнувањето со работа  е отпечатена на А4 формат на обична бела хартија. 

Образецот на пријавата за исполнување на минимално - техничките услови на објектите за вршење на уго-
стителска дејност и започнувањето со работа, содржи податоци за:  

1.идентификација на трговското друштво/трговец поединец; 
2.идентификација на објектот;  
3.во каков вид на угостителски објект ќе се врши угостителската дејност; 
4.основни податоци за угостителскиот објект; 
4.пријава за исполнети минимално технички услови за работа на угостителскиот објект и датум на отпоч-

нување со работа;  
5. изјава за вистинитост на податоците од пријавата и 
6. датум на поднесување и потпис на подносителот на пријавата.  
Образецот на пријавата од член 2 од овој правилник е даден во Прилог бр.1 и Прилог бр.2 и е негов соста-

вен дел. 
 

Член 3 
Образецот на Пријавата за промена на минимално - техничките услови на објектите за вршење на угости-

телската дејност е отпечатена на А4 формат на обична бела хартија.             
Образецот на пријавата за промена на минимално техничките услови за работа на угостителскиот објект 

содржи податоци за:  
1.идентификација на трговското друштво/трговец поединец; 
2.идентификација на објектот;  
3.во каков вид на угостителски објект ќе се врши угостителската дејност; 
4.основни податоци за угостителскиот објект; 
5.пријава за промена на минимално техничките услови за работа на угостителскиот објект;  
5. изјава за вистинитост на податоците од пријавата и 
6. датум на поднесување и потпис на подносителот на пријавата.     
Образецот на пријавата  од член 4 од овој правилник е даден во Прилог бр.3 и Прилог бр.4 и е негов соста-

вен дел. 
 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија” .  
 
     Бр. 13-6917/1 

11 септември 2008 година                                     Министер, 
         Скопје                                                      Фатмир Бесими, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2351. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за виното 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
69/2004), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесува  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПРИДРУЖ-
НИОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ГРОЗЈЕ 
И ВИНО И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ВЛЕЗ-
НИТЕ И ИЗЛЕЗНИ РЕГИСТРИ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД 

ГРОЗЈЕ И ВИНО 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

 
Со овој правилник се пропишуваат содржината и 

формата на придружниот документ за производите од 
грозје и вино и содржината и формата на влезните и из-
лезни регистри за производите од грозје и вино.  

 
Член 2 

Придружен документ за вино и производи  
од вино 

 
Придружниот документ за ставање во промет на ви-

но и производи од вино се издава на образец во А5 
формат на лајмована индигирана хартија во две копии. 
Секој придружен документ има единствен претходно 
отпечатен референтен број.  

Придружниот документ за вино и производи од ви-
но содржи: 

- Грб на Република Македонија,  
- Натпис “Република Македонија, Министерство за 

земјоделство, шумарство и водостопанство”,  
- Натпис “Придружен документ за вино и произво-

ди од вино”,  
- Име и презиме на испраќачот, доколку е физичко 

лице или назив, доколку е правно лице,  
- Адреса,  
- Единствен матичен број односно единствен дано-

чен број на испраќачот, 
- Име и презиме, доколку примачот е физичко лице 

или назив, доколку е правно лице,  
- Адреса,  
- Единствен матичен број на граѓанинот односно 

единствен даночен број на примачот, 
- Име и презиме на лицето одговорно за транспор-

тот доколку е физичко лице, или назив доколку е прав-
но лице,  

- Начин на транспорт,  
- Датум и место на испорака,  
- Тип и карактеристики на виното што се транспор-

тира, и 
- Количина и тип на амбалажа на производот.  

За секоја пратка на вино и производи од вино се по-
полнува посебен придружен документ.  

Придружниот документ за вино и производи од ви-
но се издава во две копии, од кои едната ја задржува 
испраќачот, а другата копија ја задржува примачот на 
виното.  

Доставувачот го пополнува придружниот документ 
за вино и производи од вино пред почетокот на транс-
портот. Двете копии на придружниот документ за вино 
и производи од вино ја придружуваат пратката и се по-
тврдуваат и потпишуваат од страна на примачот на ви-
но по извршената достава.  

Во случај на извоз на вино и производи од вино, 
придружниот документ се издава во три копии, од кои 
една и се предава на Царинската управа на Република 
Македонија.  

Образецот на придружниот документ за вино и про-
изводи од вино е даден во Прилог број 2 кој е составен 
дел на овој правилник.  

Придружниот документ за вино и производи од ви-
но, во случај на извоз, се пополнува на јазикот на зем-
јата во која се врши извозот.  

Образецот на придружниот документ за вино и про-
изводи од вино наменети за извоз во Европската унија 
е даден во Прилог број 3 кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

Во случај на вино и производи од вино од увоз, 
придружниот документ од земјата на потекло служи за 
придружување на виното ставено во промет во Репуб-
лика Македонија.  

 
Член 3 

Придружен документ за винско грозје 
 
Придружниот документ за ставање во промет на 

винско грозје се издава на образец во А5 формат на 
лајмована индигирана хартија во две копии. Секој при-
дружен документ има единствен претходно отпечатен 
референтен број.  

Придружниот документ за винско грозје содржи: 
- Грб на Република Македонија,  
- Натпис “Република Македонија, Министерство за 

земјоделство, шумарство и водостопанство”,  
- Натпис “Придружен документ за винско грозје”,  
- Име и презиме односно назив на доставувачот на 

грозјето,  
- Адреса на доставувачот,  
- Единствен матичен број на граѓанинот односно 

единствен даночен број на доставувачот, 
- Катастарски број на парцелата од која потекнува 

грозјето или доколку тој е непознат, виканото место 
односно локацијата од каде потекнува грозјето.  

- Сорта на грозјето,  
- Приближна количина во килограми на грозјето 

што се транспортира,  
- Регистарски број на возилото со кое е извршен 

транспортот,  



Стр. 54 - Бр. 117 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 септември 2008 
 

- Место, датум и време на почетокот на транспор-
тот,  

- Назнака дали примачот е винарска визба или трго-
вец со грозје, 

- Име и презиме односно назив на примачот,  
- Единствен матичен број односно единствен дано-

чен број на примачот, 
- Количина во килограми на доставеното грозје. 
Придружниот документ за винско грозје се издава 

во две копии, од кои едната ја задржува доставувачот, а 
другата копија ја задржува примачот на грозјето.  

Доставувачот на грозјето го пополнува придружни-
от документ за винско грозје пред почетокот на транс-
портот на грозјето. Двете копии на придружниот доку-
мент за винско грозје ја придружуваат пратката и се 
потврдуваат и потпишуваат од страна на примачот на 
грозјето по извршената достава.  

За секоја достава на винско грозје се пополнува по-
себен придружен документ .  

Образецот на придружниот документ за винско 
грозје е даден во Прилог број 1 кој е составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 4 

Влезни и излезни регистри за производи  
од грозје и вино 

 
Влезните и излезните регистри за производи од 

грозје и вино се состојат од регистар за прием на вин-
ско грозје и регистар за влез и излез на производи од 
грозје и вино.  

Регистарот за прием на винско грозје се води во 
форма на книга во А4 формат со поврзани и последова-
телно нумерирани евиденциски листови на бела харти-
ја. На корицата на книгата стои натпис “Регистар за 
прием на винско грозје”, а под него се запишува името 
на винарската визба односно трговецот со грозје и нив-
ните основни податоци.  

Евиденциските листови на регистарот за прием на 
винско грозје од став 2 на овој член содржат:  

- Датум на извршениот прием на винско грозје,  
- Име и презиме на доставувачот на грозјето, докол-

ку е физичко лице, односно назив, доколку е правно 
лице,  

- Единствен матичен број на граѓанинот односно 
единствен даночен број на доставувачот,  

- Сорта на доставеното грозје,  
- Количина во килограми на доставеното грозје,  
- Потенцијал на доставеното грозје за добивање на 

вино со одреден квалтет,  
- Бројот на садот кадешто производот е внесен или 

од којшто е изнесен, и 
- Иницијали на лице одговорно за операцијата.  
Образецот на регистарот за прием на винско грозје 

е даден во Прилог број 4 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

Регистарот за влез и излез на производи од грозје и 
вино се води во форма на книга во А4 формат со повр-
зани и последователно нумерирани евиденциски листо-
ви на бела хартија. На корицата на книгата стои натпис 
“Регистар за влез и излез на вино и производи од грозје 
и вино”, а под него се запишува името на винарската 
визба односно трговецот со грозје и вино и нивните ос-
новни податоци.  

Евиденциските листови на регистарот за влез и из-
лез на вино и производи од грозје и вино од став 5 на 
овој член содржат:  

- датум на извршениот внес или излез,  
- количина во хектолитри односно килограми на 

внесениот или изнесениот производ,  
- карактеристики за внесениот или изнесениот про-

извод, 
- број на садот и 
- иницијали на одговорното лице.  
Образецот на регистарот за влез и излез на вино и 

производи од грозје и вино е даден во Прилог број 5 
кој е составен дел на овој правилник.  

Регистрите од став 1 на овој член се водат во пиша-
на, а може да се водат и во електронска форма.  

 
Член 5 

Регистрите од членот 4 на овој правилник се водат 
посебно за секој објект кадешто се чува винско грозје и 
производи од грозје и вино.  

Податоците во регистрите од членот 4 на овој пра-
вилник се внесуваат во рок од 24 часа по извршениот 
внес или излез на производи од грозје и вино.  

 
Член 6 

Престанување на важење 
 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престануваат да важат членовите 61, 62, 63 и 64 од 
Правилникот за реонизација на лозарските подрачја, за 
условите на производството и промет на грозје, шира, 
вино и на производите од грозје и вино, за определува-
ње на квалитетот и заштита на географското потекло 
на вината и нивното означување во СР Македонија 
(“Службен весник на СРМ” бр. 12/1980).  

 
Член 7 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 08-3158/ 3     

22 август 2008 година                           Министер, 
      Скопје                             Ацо Спасеноски, с.р. 
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2352. 
Врз основа на член 76 став (6) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 113/2007), Mинистерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА РЕГИСТРАЦИЈА НА 
ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УВОЗ И/ИЛИ ПО-
ВТОРЕН ИЗВОЗ И  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  
НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА УВОЗ И/ИЛИ ПОВТОРЕН 

ИЗВОЗ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката на реги-

страција на правни лица кои вршат увоз и/или повторен 
извоз и формата и содржината на евиденцијата за увоз 
и/или повторен извоз („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2008), во членот 2 став (2) во алинеја 
2 точката се брише и се додаваат зборовите „или дого-
вор за соработка со носител на таков документ“. 

 
Член 2 

Одредбите од член 2 став (1) алинеја 7 од Правилни-
кот за начинот и постапката на регистрација на правни 
лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и 
содржината на евиденцијата за увоз и/или повторен извоз 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2008) 
ќе отпочнат да се применуваат од 01.01.2009 година.  

 
Член 3 

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

 
  Бр. 11-11274/1 

2 септември 2008 година                       Министер, 
      Скопје                                  Ацо Спасеноски, с.р. 

_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
2353. 

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за јавна чи-
стота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
111/08), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П  Р А В И Л Н И К 

ЗА БОЈАТА И КРОЈОТ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ 
НА ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМАЊЕТО НА СЛУЖ-
БЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА КОМУНАЛНИТЕ  

РЕДАРИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува бојата и кројот на 

службената облека, формата и содржината како и начи-
нот на издавањето и одземањето на службената легити-
мација на комуналните редари. 

 
Член 2 

Службената облека се состои од зимска и летна об-
лека. Зимската службена облека се состои од: безбол 
капа, кратка виндјакна, панталони, кошула со долги ра-
кави, џемпер, ремен, чорапи и чевли. 

Капата, виндјакната, панталоните, кошулата и џем-
перот се во флуросцентна портокалова боја, а чорапите 
се во кафена боја.  

Чевлите и ременот се кожни во црна боја.  
Капата и виндјакната се изработени од диолен. 
Панталоните се изработени од 45 % волна и 55 % 

полиетилен. 
Кошулата е изработена од 67 % полиетилен и 33 % 

памук. 
Џемперот и чорапите се изработени од 100 % волна. 

Член 3 
Летната службена облека се состои од: безбол капа, 

летна јакна, панталони,  кошула со кратки ракави, ре-
мен, чорапи и чевли. 

Капата, јакната, пантолоните и кошулата се во флу-
росцентна портокалова боја. 

Чевлите и ременот се кожни во црна боја. 
Капата, јакната и пантолоните се изработени од 55 % 

диолен и 45 % памук. 
Кошулата и чорапите се изработени од 100 % памук. 

 
Член 5 

Службената легитимацијата на комуналните редари 
се издава според образци број 1 и 2 кои се составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 6 

Образецот на легитимацијата број 1 е испечатен на 
два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопу-
ваат со димензии формат 60х90 мм. 

Првиот картон е обложен со кожа во црна боја и на 
него е испечатено: Република Македонија, грбот на Ре-
публика Македонија (метален), ЛЕГИТИМАЦИЈА НА 
КОМУНАЛЕН РЕДАР и бројот на легитимацијата.  

Вториот картон е пластифициран и на него е испе-
чатено: име на општината, под него место за фотогра-
фија на комуналниот редар, име и презиме на комунал-
ниот редар, број на легитимацијата и датум на издава-
ње на легитимацијата, место за потпис на градоначал-
никот на општината и место за печат. 

 
Член 7 

Образецот на легитимацијата број 2 е испечатен на 
два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопу-
ваат со димензии формат 60х90 мм. 

Првиот картон е обложен со кожа во црна боја и на 
него е испечатено: Република Македонија, грбот на Ре-
публика Македонија (метален), ЛЕГИТИМАЦИЈА НА 
КОМУНАЛЕН РЕДАР и бројот на легитимацијата. 

Вториот картон е пластифициран и на него е испе-
чатено: Град Скопје, под него место за фотографија на 
комуналниот редар, име и презиме на комуналниот ре-
дар, број на легитимацијата и датум на издавање на ле-
гитимацијата, место за потпис на градоначалникот на 
на Град Скопје и место за печат. 

 
Член 8 

Легитимацијата има важност се додека лицето на 
кое му е издадена има статус на комунален редар. 

Комуналниот редар ја враќа легитимацијата по пре-
станокот на статусот на комунален редар. 

 
Член 9 

Во случај на губење на легитимацијата, комунални-
от редар ја огласува за неважечка на сопствен трошок и 
за тоа го известува органот кој му ја издал легитимаци-
јата. 

Во случајот од став 1 на овој член, на комуналниот 
редар му се издава нова легитимација. 

 
Член 10 

Легитимацијата се заменува со нова, кога поради 
дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
кога имателот на легитимацијата ќе ги промени лични-
те податоци. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила со денот на  објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр. 01-10941      Министерство за транспорт и врски 

16 септември 2008 година            Министер, 
        Скопје                       Миле Јанакиески, с.р. 
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2354. 
Врз основа на член 40 став 6 од Законот за јавна чи-

стота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
111/08), министерот за транспорт и врски во соглас-
ност со министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ, ВИСИНАТА И 
ЧИНЕЊЕТО НА ОПШТОКОРИСНАТА РАБОТА 
ЗА СЕКОЈ ПРЕКРШОК ОДДЕЛНО КАКО И НА-

ЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗВРШУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува видот, висината и 

чинењето на општокорисната работа за секој прекршок 
одделно како и начинот на нејзиното извршување. 

 
Член 2 

Општокорисната работа претставува начин за над-
минување на последиците од сторен прекршок. 

 
Член 3 

Општокорисна работа е: 
- чистење, метење и миење  на јавни површини и 

отворени простори на јавни објекти; 
- чистење на снег во зимски услови на јавни повр-

шини; 
- собирање на смет на јавни површини и отворени 

простори на јавни објекти и сместување во садови за 
смет; 

- садење на садници на јавни површини и отворени 
простори на јавни објекти; 

- пошумување на голетини; 
- косење на трева од јавни зелени површини; 
- чистење на речни корита и канали и 
- помош на стари изнемоштени лица по домови. 

 
Член 4 

За прекршоците од член 31 став 5 од Законот за 
јавна чистота, висината на чинење на еден час општо-
корисна работа за чистење, метење и миење на јавни 
површини и отворени простори на јавни објекти изне-
сува 50,00 денари, а за чистење на снег во зимски усло-
ви на јавни површини изнесува 70,00 денари. 

За прекршоците од член 33 од Законот за јавна чи-
стота, висината на чинење на еден час општокорисна 
работа за собирање на смет на јавни површини и отво-
рени простори на јавни објекти и сместување во садови 
за смет изнесува 80,00 денари. 

За прекршоците од член 34 став 4 од Законот за 
јавна чистота, висината на чинење на еден час општо-
корисна работа за пошумување на голетини изнесува 
100,00 денари, а за чистење на речни корита и канали 
изнесува 125,00 денари. 

За прекршоците од член 36 од Законот за јавна чи-
стота, висината на чинење на еден час општокориста 
работа, за садење на садници на јавни површини и 
отворени простори на јавни објекти изнесува 80,00 де-
нари,за косење на трева од јавни зелени површини и за 
помош на стари и изнемоштени лица  по домови, изне-
сува 90,00 денари. 

 
Член 5 

Општинскиот комунален инспектор, односно кому-
налниот инспектор на Град Скопје, униформираниот 
полициски службеник и комуналниот редар,  сторите-
лот на прекршокот за вршење на општокорисна работа, 
во рок од 8 дена од денот на сторениот прекршок 
писмено ќе го упати да се јави на субјектот кој ја одр-
жува јавната чистота во општината, општините во гра-
дот Скопје и градот Скопје, заради извршување на оп-
штокорисната работа. 

 
Член 6 

Субјектот кој ја одржува јавната чистота на стори-
телот на прекршокот му обезбедува средства за извр-
шување на општокорисната работа и зависно од потре-
бите го упатува на извршување на пропишаниот вид 
општокорисна работа од член 4 на овој правилник, во 
зависност од сторениот прекршок. 

 
Член 7 

На сторителот на прекршокот по завршувањето на 
општокорисната работа му се издава потврда. 

Потврдата од став 1 на овој член сторителот на 
прекршокот во рок од 3 дена ја доставува до општин-
скиот комунален инспектор, односно комуналниот 
инспектор на Град Скопје, униформираниот полициски 
службеник или комуналниот редар, во зависност од тоа 
кој го упатил на вршење општокорисна работа. 

 
Член 8 

Сторителот на прекршокот кој прифатил извршува-
ње на општокорисна работа, а е во работен однос, оп-
штокорисната работа може да ја извршува пред и после 
работното време како и во неработни денови. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Министер за правда, Министер за транспорт и врски, 

Михајло Маневски, с.р. Миле Јанакиески, с.р. 
  

Бр. 07-5804/2 Бр. 01-10935 
16 септември 2008 година 16 септември 2008 година 

Скопје Скопје 
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2355. 
Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 точка 4 од Уредбата за постапката критериу-

мите и начинот на распределба  на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл. весник на РМ“ бр. 107/07), 
го објавува Општиот дел на Планот за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2009 година 

 
БРОЈ НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ПО КВОТИ  СО НАЗНАКА  

КОЈ ВИД ОД НИВ СЕ КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ
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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 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.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 

          Бр. 08-10930   
16 септември 2008 година                             Министер за транспорт и врски, 
              Скопје                         Миле Јанакиески, с.р. 

_______________ 

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
2356. 

Врз основа на член 163 став 1 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 
50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006 и 153/2007), а во врска со член 77 од Статутот став 6 од  Статутот на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2004), Управниот одбор на Фондот, на седницата 
одржана на 27 август 2008 година, ја донесе следната 

 
С Т А Т У Т А Р Н А   О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО  
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2004), во член 11 
став 3 алинеја 1, зборот „или“ се заменува со запирка, а по зборот „насока“ се додаваат зборовите: „и други 
општествени науки“. 

 
Член 2 

Оваа статутарна одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија. 

 
 Бр. 02-6032/1                                            Управен одбор 

27 август 2008 година                                           Претседател, 
            Скопје                                              Ангел Максимов, с.р. 


