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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1422. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 

на  Република Македонија и член 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија” број 59/2000, 12/2003, 55/2005 
и 37/2006), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 август 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА  

1. За претседател на Владата на Република Македо-
нија е избран Никола Груевски. 

2. За министри кои ќе раководат со одделни мини-
стерства се избрани: 

Лазар Еленовски, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за одбрана, 
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унапредување на меѓусебното разбира-
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м-р Гордана Јанкулоска, за министер кој ќе раково-
ди со Министерството за внатрешни работи, 

Михајло Маневски, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за правда, 

м-р Антонијо Милошоски, за министер кој ќе рако-
води со Министерството за надворешни работи, 

д-р Трајко Славески, за министер кој ќе раководи 
со Министерството за финансии, 

Вера Рафајловска, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за економија, 

Ацо Спасеноски, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, 

Имер Селмани, за министер кој ќе раководи со Ми-
нистерството за здравство, 

Сулејман Рушити, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за образование и наука, 

С О Д Р Ж И Н А
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Љупчо Мешков, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за труд и социјална политика, 

Зоран Коњановски, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за локална самоуправа, 

Илиријан Беќири, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за култура,           

Миле Јанакиески, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за транспорт и врски и  

Имер Алију, за министер кој ќе раководи со Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање. 

3. За министри без ресор се избрани: 
м-р Зоран Ставрески, 
Габриела Коневска -Трајковска, 
д-р Живко Јанкулоски, 
м-р Глигор Ташковиќ, 
м-р Веле Самак и 
Аднан Ќахил. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-3061/1                              Претседател 

26 август 2006 година        на Собранието на Република 
       Скопје                                  Македонија, 
                                        Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1423. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06) и член 20, став 
1 од Законот за користење и располагање со стварите на 
државните органи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.08.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

На Министерството за животна средина и простор-
но планирање му престанува правото на користење на 
недвижната ствар – службени простории во површина 
од 1/2 идеален дел од 12-ти кат од вкупната површина 
од 1211 м2, од објектот – зграда 3 на Македонската ра-
диотелевизија, ул. „Кај Димитар Влахов“ бб, Скопје, 
лоциран на КП 12231, запишан во Имотен лист 9157 за 
КО Центар 1, Скопје.  

Член 2 
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука без на-

доместок се дава на користење на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство – Платежна 
агенција за компонентите за рурален развој на прет-
пристапниот инструмент (ИПА) и на Управата за вете-
ринарство.  

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 2 

на оваа одлука да се изврши меѓу Министерството за 
животна средина и просторно планирање и Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство – 
Платежна агенција за компонентите за рурален развој 
на претпристапниот инструмент (ИПА) и Управата за 
ветеринарство.   

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

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

 
       Бр. 19-3767/1                     Претседател на Владата 
24 август 2006 година            на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

1424. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.08.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар – Градски стадион во Штип, КП 
бр.3091/1, двор со површина од 33104м2 и КП 
бр.5091/1, под објект со површина од 226м2 евиденти-
рана во Поседовен лист бр.3938, КО Штип 2 и Стадион 
за мали спортови КП бр.7315/1, двор со површина од 
1460м2 и КП бр.7315/1 под објект со површина од 18м2 
евидентирана во Поседовен лист бр.3938, КО Штип 2, 
имот во сопственост на Република Македонија, се дава 
на користење на општината Штип. 

 
Член 2 

На општината Штип недвижниот имот од член 1 се 
дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на 
својата територија. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 19-3755/1                     Претседател на Владата 
24 август 2006 година            на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1425. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.08.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗГРАД-
БА НА СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЦАТА ПРИ-
ВРЕМЕНО СМЕСТЕНИ ВО ТУРИСТИЧКОТО 

ОДМOРАЛИШТЕ ЦАРИНА 
 

Член 1 
Во Одлуката за изградба на станови наменети за ли-

цата привремено сместени во туристичкото одмoрали-
ште Царина бр.19-2069/2 од 9 мај 2006 година, во член 
1, по ставот 2 се додава став 3 кој гласи: 

„Доколку не постојат услови за реализација на став 
1 од член 1 од Одлуката, станбената населба да се из-
гради на земјиштето од КП бр.8 и КП бр.9, КО Стење, 
станбената населба да се изгради на друг локалитет,  
согласно Генералниот урбанистички план на општина-
та Ресен“. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 19-2069/3                     Претседател на Владата 
24 август 2006 година            на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1426. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.08.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН OБJEКТ ВО СЕЛО 
БОГОВИЊЕ, OПШТИНА БОГОВИЊЕ 

 
Член 1 

Заради надминување на последиците предизвикани 
од појавеното свлечиште во атарот на селотo Богови-
ње, да се изгради станбен објект со бруто површина 
76м², цврста градба, по систем "клуч на рака“, на КП 
1845 КО Боговиње, во местото викано Село. 

Средствата за реализација на изградбата на станбе-
ниот објект од став 1 на оваа одлука, во висина од око-
лу 1.300.000,00 денари се обезбедуваат од средствата 
од продажбата на Светскиот бизнис центар. 

 
Член 2 

Станбениот објект од член 1 на оваа одлука е наме-
нет за Јусуф Зибери од село Боговиње, чиј станбен об-
јект бил оштетен од процесот на свлекување на земји-
штето во село Боговиње. 

Корисникот  на станбениот објект од став 1 на овој 
член пред почетокот на изградбата ќе треба да достави 
до Комисијата за станбени прашања на Владата на Ре-
публика Македонија изјава заверена кај нотар дека 
истата ја  прифаќа и е согласен да живее во неа. 

                                     
Член 3 

За изградба на станбениот објект од член 1 на оваа 
одлука ќе се грижи Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија кое обезбедувањето на потребната документа-
ција, изборот на проектант, избор на изведувач како и 
надзор над градбата, ќе треба да ја изврши согласно 
членовите 66 и 67 од Законот за јавните набавки. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".  
 
       Бр. 19-3704/1                     Претседател на Владата 
24 август 2006 година            на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1427. 

Врз основа на член 15, став 3 од Законот за врабо-
тување на инвалидни лица („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 44/00, 16/04, 62/05 и 113/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.08.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ПОСЕБНИОТ 
ФОНД ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ВРА-

БОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА 
 
1. Со оваа одлука се одобруваат средства од Посеб-

ниот фонд за обезбедување на услови за вработување и 
работење на инвалидни лица во висина од 2.010.100,00 
денари за обезбедување на специфична компјутерска 
опрема - хардвер и софтвер и друга опрема за потреби-
те на слепите лица. 

2. Средствата од членот 1 на оваа одлука ќе се ко-
ристат за да им се овозможи на слепите лица од Соју-
зот на слепите на Република Македонија да читаат, пи-

шуваат и комуницираат на поедноставен и побрз на-
чин, како и да се мотивираат нивните интелектуални 
способности на повисоко ниво. 

3. Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија во соработка со Министерството за труд и соци-
јална политика да ја спроведат Одлуката. 

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

 
       Бр. 19-3639/1                     Претседател на Владата 
24 август 2006 година            на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1428. 

Врз основа на член 55 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.08.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ВО ТРАЈНА СОПСТВЕНОСТ 
НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО 

 
Член 1 

Патничкото моторно возило марка Фолксфаген Поло 
Класик тип 1.6, со број на шасија WVWZZZ6KZ1R516899, 
со број на мотор АЛМО83338, година на производство 
2000, сила на мотор 55, работна зафатнина на моторот 
1595 см3, серија 01 бела, сопственост на Република Ма-
кедонија, досегашен корисник - Министерството за 
труд и социјална политика, без надоместок се отстапу-
ва на трајна сопственост на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување. 

 
Член 2 

Примопредавањето на движната ствар од член 1 на 
оваа одлука да се изврши меѓу Министерството за труд 
и социјална политика и Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 19-3752/1                     Претседател на Владата 
24 август 2006 година            на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1429. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и 
член 36 од Законот за ловството („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 20/96, 26/96, 34/97 и 69/04), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.08.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 
ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. На десетгодишно користење - концесија се дава 

дивечот во ловиштата и тоа: 
„Брајчино“ на Друштвото за трговија и услуги 

„МАСЕДОНИАН ПАРТНЕРС ГРУП ДОО“ од Ресен. 
2. Како почеток на користењето - концесија на ди-

вечот во ловиштето од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 
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3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење - концесија на дивечот во ло-
виштето ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

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

 
       Бр. 19-3690/1                     Претседател на Владата 
24 август 2006 година            на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
1430. 

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 
34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 
55/05, 113/05 и 35/06), министерот за образование и на-
ука донесе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2006/2007 
ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

 
Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 
учебната година во јавните средни училишта согласно 
програмските целини во наставна година, полугодие и 
други форми на воспитно-образовна дејност и ученич-
ки одмор за учебната 2006/2007 година. 

 
Член 2 

Учебната година во средното образование почнува од 
1 септември, а завршува на 31 август наредната година. 

Редовната настава во јавните средни училишта се 
остварува до 10 јуни во годината, освен во последната 
година од гимназиското образование и стручното обра-
зование од четиригодишното и тригодишно траење ка-
де редовната настава завршува на 20 мај. 

 
Член 3 

Јавните средни училишта во времето од 11 јуни до 
20 јуни и од 15 август до 20 август организираат подго-
твителна настава, консултација и други форми на по-
мош за учениците кои треба да полагаат поправни и ре-
довни испити. 

Јавните средни училишта, за учениците од заврш-
ните години на средното образование, во времето од 21 
мај до 30 мај и од 10 август до 15 август организираат 
подготвителна настава, консултација и други форми на 
помош за учениците кои треба да полагаат поправни и 
редовни испити. 

 
Член 4 

Државната матура во гимназиското и во средното 
стручно образование се полага на:  

- одбраната на проектната задача е од 1 јуни до 23 
јуни 

- изборните предмети кои се оценуваат од училиш-
ните предметни комисии од 12 јуни до 23 јуни 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 25 
јуни со почеток во 9 часот 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 
односно руски јазик на 27 јуни со почеток во 9 часот 

- математика на 28 јуни со почеток во 9 часот. 
Во августовската испитна сесија се полага на: 
- одбраната на проектната задача е од 15 август до 

20 август 
- изборните предмети кои се оценуваат од училиш-

ните предметни комисии од 15 август до 20 август 
- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 21 
август со почеток во 11 часот 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 
односно руски јазик на 22 август со почеток во 11 часот 

- математика на 22 август со почеток во 11 часот. 
 

Член 5 
Училишна матура во гимназиското образование, 

училишната матура во средното уметничко образова-
ние, односно завршниот испит во средното стручно об-
разование се полага на: 

- одбраната на проектната задача е од 1 јуни до 20 јуни 
- изборниот дел од училишната матура односно од 

завршниот испит од 12 јуни до 19 јуни 
-  македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 11 
јуни со почеток во 9 часот 

- англиски јазик и француски јазик од училишната 
матура во средното уметничко образование на 20 јуни 
со почеток во 9 часот. 

Во августовскиот испитен рок се полага на: 
- одбраната на проектната задача е од 27 август до 

29 август 
- изборниот дел од училишната матура односно од 

завршниот испит на 28 и 29 август 
- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 27 
август со почеток во 9 часот 

- англиски јазик и француски јазик од училишната 
матура во средното уметничко образование на 30 јуни 
со почеток во 9 часот.  

Член 6 
Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работна недела.  
Член 7 

Во текот на наставната година во јавните средни 
училишта се остваруваат најмалку 180 наставни денови 
за учениците. 

Во текот на наставната година во јавните средни 
училишта во завршната година на образованието се ос-
тваруваат најмалку 166 наставни денови за учениците. 

 
Член 8 

На денот на Св. Кирил и Методиј - 24 Мај и на де-
нот на училиштето не се изведува настава и во тие де-
нови се организираат културни, спортски и други ма-
нифестации. 

Традиционалниот ден на просветата за припадни-
ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-
чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-
рање на културни и други манифестации. 

 
Член 9 

Деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии 
и 21 март - Денот на еколошката акција на младите во 
Република Македонија и денот на полнолетството, се 
наставни денови кога се изведуваат посебни програми. 

 
Член 10 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 
и II полугодие.  

Член 11 
Образовно-работна практика за учениците се оства-

рува во текот на учебната година. 
Времето на организирањето и начинот на извршу-

вањето на одделни видови образовно-работната пра-
ктика се остварува во зависност од специфичноста на 
образовниот профил. 

Динамиката за реализација на образовно-работната 
практика се утврдува со годишната програма за работа 
на училиштето.  

Член 12 
Практичната настава, по правило, се вклопува во 

редовниот распоред на часовите, професионалната пра-
ктика се изведува во повеќедневно блок траење, а фе-
ријалната практика се изведува за време на летниот од-
мор на учениците. 
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Член 13 
Ученичките одмори се организираат во текот на 

учебната година и тоа како зимски и летен одмор за 
учениците. 

Член 14 
Зимскиот одмор за учениците се организира и користи 

од 3 јануари и трае заклучно со 19 јануари 2007 година. 
 

Член 15 
Летниот одмор на учениците се организира и кори-

сти, по правило, од 11 јуни до 31 август 2007 година. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на 
учебната 2005/2006 година во јавните средни училишта 
(„Службен весник на РМ“ бр. 43/2005).  

Член 17 
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе се применува од 1.09.2006 година. 

 
Бр. 11-3616/2                  Министер за образование 

10 јули 2006 година                         и наука, 
    Скопје                      д-р Азиз Положани, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1431. 

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), 
Министерството за економија, објавува   

Л И С Т А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ЛИСТИТЕ  НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ  ПО ПОТЕКЛО ОД 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА, РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА И РОМАНИЈА  КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА  

Во листата на царински квоти на стоки со потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република 
Македонија за второ полугодие од 2006 година("Службен весник на Република Македонија" бр.78/2006), 
прилогот 1(а), Увоз во Република Македонија на земјоделски производи со потекло од Република Хрватска без 
царина во рамките на царинските квоти, се менува и гласи: 

 

Во листата на стоки царински квоти со потекло од Република Бугарија кои се на квантитативно ограничување при 
увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година Протоколот А на Анекс I, се менува и гласи: 
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      Бр. 10-6053/1                                                                                Министер за економија, 
24 август 2006 година                                                                          м-р Фатмир Бесими, с.р. 
          Скопје 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1432. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на сед-
ницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР 
 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Зорица 

Семенкова родена на ден 23.03.1981 година во Струми-
ца со ЕМБГ 2303981465008. 

2. Дозволата за работење на брокер на Зорица Се-
менкова се дава за период од пет години од денот на 
издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Зорица Се-
менкова престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
Бр. 07-1031/3           Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година               Претседател, 
   Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р.  

___________ 
 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 
“МАЈКА ТЕРЕЗА” 

1433. 
Врз основа на членовите 1, 2, 3, 8, 9, 11 и 12 од За-

конот за државните награди (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 52/2006), Одборот за доде-
лување на наградата “Мајка Тереза”, на седницата одр-
жана на 16 август 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “ МАЈКА ТЕ-
РЕЗА” ВО 2006 ГОДИНА ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈ-
НИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС НА ДРЖАВА-
ТА ВО ОБЛАСТА НА ХУМАНОСТА И ЧОВЕЧКА-
ТА СОЛИДАРНОСТ И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ, 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНОТО РАЗБИРА-
ЊЕ И РАЗВОЈ НА СОРАБОТКАТА КАКО МЕЃУ 
НАРОДИТЕ, ТАКА И МЕЃУ ПРИПАДНИЦИТЕ НА 
РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, КУЛТУРИ И ВЕРИ 

 
I. За остварувања во областа на хуманоста и човеч-

ката солидарност, наградата се доделува на 
- примариус д-р Коте Тасевски, лекар стоматолог, 

специјалист по болести на забите и ендодонтот – Скопје. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. За остварување во меѓусебното разбирање и раз-
вој меѓу народите и меѓу припадниците на различните 
заедници, култури и вери, наградата се доделува на 

- Христо Крстевски, писател од Штип за романот 
“Равенска трилогија” (2005, Македонска реч). 

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

 
       Бр. 07-3046/2     Претседател на Одборот  за доделување  
28 август 2006 година       на наградата “Мајка Тереза”, 

     Скопје       акад.проф.д-р Момир Поленаковиќ, с.р. 
__________ 

 
И С П Р А В К А 

 
1. Во „Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 89 стр.1 во насловот на објавата број 104, текстот: 
„Дирекција за заштита и спасување“ се заменува со 
текстот: „Дирекција за заштита на личните податоци“ и 

2. Во насловот на објавата број 104 во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 89 на стр. 17 
текстот: „Дирекција за безбедност на класифицирани 
информации“, се заменува со текстот: „Дирекција за 
заштита на личните податоци“. 

 
Дирекција за заштита на личните податоци 

_______________________________________________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 

Во согласност со член 10 од Законот за пензиско и 
инвалидско осигурување (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97 и 
24/2000), Државниот завод за статистика го  

 
О Б Ј А В У В А 

ДВИЖЕЊЕТО  НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

ЈУНИ 2006 ГОДИНА 
 
Движењето на трошоците на животот во Република 

Македонија во првото полугодие од 2006 година (пери-
од: јануари-јуни 2006 година) во однос на второто по-
лугодие од 2005 година (период: јули-декември 2005 
година) изнесува 3,3%. 

 
                                     Директор,  

Апостол Симовски, с.р. 
 

 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 
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бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
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Телефони:  +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
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