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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
163. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 20.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-
НАТА ПРОГРАМА ЗА 2008 ГОДИНА НА ЈПАУ 

„МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Инвестиционата програма за 2008 година на ЈПАУ 
„Македонија“ – Скопје бр. 02-1358/3 од 21.11.2007 годи-
на усвоена од Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ 
на седницата одржана на 20.11.2007 година. 

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

 
 Бр. 19-7411/1              Заменик на претседателот 

20 јануари 2008 година          на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
164. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 
115/07), а во врска со член 5 од Законот за минерални 
суровини (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 24/07), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 15.01.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖЛИВО ИСКОРИ-
СТУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ ЗА 

2008 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се утврдува висината на средства-

та, намената и начинот за нивното користење, обемот и 
локалитетите на кои ќе се вршат доистражување и 
верифицирање на резервите на јаглен и испитување на 
потенцијалот на Пелагониската котлина со јагленоро-
ден двооксид гас СО2 за 2008 година. 

 
II 

Средствата за финансирање на програмата за доис-
тражување и верифицирање на резервите на јаглен од 
наоѓалиштата “Лавци“, “Неготино“ и локалитетот “Ви-
толиште“ - Мариово и испитување на потенцијалот на 
Пелагониската котлина со јагленороден двооксид гас 
СО2 за 2008 година се утврдуваат во износ од 
30.000.000,00 (триесет милиони денари), раздел - 
10001, програма - искористување на природните ресур-
си 50, ставка - 425. 

Висината на средствата по предложените проекти, а 
кои се предмет на реализација со оваа програма се во 
согласност со обемот предвиден со проектната доку-
ментација и степенот на истраженост, а се со цел созда-
вање на услови за доделување на две концесии за експ-
лоатација на јаглен и осознавање на состојбата со јаг-
ленороден двооксид гас СО2 во рамките на Пелагони-
ската котлина за потреба на Републиката и тоа: 

 
1. Рецензија на Стратегијата за гео-

лошки истражувања, одржливо 
искористување и експлоатација 
на минералните суровини 

200.000,00 

2. Анализа на постојниот Елаборат за 
рудни резерви и доистражување на 
јаглените од наоѓалиштето “Не-
готино“ и изработка на Елаборат 
за рудни резерви 

6.900.000,00 

3. Ревизија на Елаборатот за рудни 
резерви на јаглен од наоѓалиштето 
“Неготино“ после спроведените 
доистражувања 

800.000,00 

4. Анализа на постојниот Елаборат за 
рудни резерви и доистражување на 
јаглените од наоѓалиштето “Лав-
ци“ и изработка на Елаборат за 
рудни резерви  

4.000.000,00 

5. Ревизија на Елаборатот за рудни 
резерви на јаглен од наоѓалиштето 
“Лавци“ после спроведените дои-
стражувања 

700.000,00 

6. Испитување на потенцијалот на 
Пелагониската котлина со јагле-
нороден двооксид гас СО2  

13.200.000,00 

7. Анализа на постојниот Елаборат за 
рудни резерви и доистражување на 
јаглените од локалитетот “Витоли-
ште“ - Мариово и изработка на 
Елаборат за рудни резерви 

3.000.000,00 

8. Ревизија на Елаборатот за испи-
тување на потенцијалот на Пела-
гониската котлина со јагленоро-
ден двооксид гас СО2  

700.000,00 

9. Геологија и хидрогеологија на 
Полошката котлина и потекло на 
водата од изворот “Рашче“ 

500.000,00 

 
III 

Распоредот на средствата по одделни проекти ќе ги 
врши Министерството за економија врз основа на Дого-
вори со изведувачите согласно дел II од оваа програма. 

 
IV 

Министерството за економија за реализираните бу-
џетски средства ќе достави извештај со финансиски по-
казатели до Владата на Република Македонија за реали-
зациjaта на оваа програма, како и за постигнатите резул-
тати и образложение за евентуалните отстапувања од 
планираните активности, заклучно со 31.01.2009 година.  

 
V 

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

 
   Бр. 19-38/1                    Заменик на претседателот  

15 јануари 2008 година          на Владата на Република 
            Скопје                             Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
165. 

Врз основа на член 172 став 4 од Законот за живот-
на средина („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 53/05, 81/05, 24/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, до-
несе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
ЗА 2008 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со Програмата за инвестирање во животната среди-
на за 2008 година се утврдува намената и се доделуваат 
средства за финансирање и реализирање на програми, 
проекти и други активности од областа на животната 
средина за 2008 година. 
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Член 2 
(1) Средствата за реализирање на Програмата за ин-

вестирање во животната средина се обезбедуваат од 
надоместоците утврдени со член 162 од Законот за жи-
вотна средина во износ од 152.000.000,00 денари. 

(2) Средствата од Програмата ќе се доделуваат врз 
основа на јавен конкурс којшто го објавува и спроведу-
ва Министерството за животна средина и просторно 
планирање, согласно Законот за животна средина. 

 
Член 3 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 
програма ќе се грижи Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање. 

 
Член 4 

Средствата од членот 2 на оваа програма се распо-
редуваат за следниве намени: 

1. Изработка на Планови и Програми за управување 
со отпад согласно член 18 и 19 од Законот за управува-
ње со отпад („Сл. весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04 и 
107/07) во износ од 4.000.000,00 денари. 

2. Изработка на проектна документација за инте-
грирано управување со отпад (селектирање, собирни 
центри, преработување на отпад и отстранување на от-
пад и др.) и поддршка за реализирање на проекти за со-
бирање, селектирање и преработување на отпад во из-
нос од 10.000.000,00 денари. 

3. Реализирање на проекти за расчистување на диви 
депонии во износ од 10.000.000,00 денари. 

4. Реализирање на проекти за санирање на депонии 
за комунален отпад во износ од 10.000.000,00 денари. 

5. Изработка на Локални акциони планови за за-
штита на животната средина (ЛЕАП-и) во износ од 
3.000.000,00 денари. 

6. Изработка на техничка документација и реализи-
рање на проекти и активности за заштита, зачувување 
и подобрување на квалитетот на водите во износ од 
60.000.000,00 денари. 

7. Реализирање на проекти и активности за заштита 
на природата и биолошката разновидност во износ од 
4.000.000,00 денари. 

8. Реализирање на проекти и активности за подига-
ње на јавната свест и едукација во областа на животна-
та средина во износ од 4.000.000,00 денари. 

9. Поттикнување на образовни, истражувачки и раз-
војни студии, програми, проекти и други слични актив-
ности за заштита и унапредување на животната среди-
на и природата во износ од 4.000.000,00 денари. 

10. Поддршка на проекти и активности на невлади-
ните организации формирани заради заштита на жи-
вотната средина во износ од 4.000.000,00 денари. 

11. Реализирање на проекти и активности за едука-
ција и обука на државните службеници на централно и 
локално ниво во износ од 2.000.000,00 денари. 

12. Поддршка во изработка на Дозволи за усогласу-
вање со Оперативен план за депонии во износ од 
3.000.000,00 денари. 

13. Поддршка во реализација на Оперативни плано-
ви од Дозволите за усогласување со оперативни плано-
ви во износ од 2.000.000,00 денари. 

14. Реализација на проекти и активности одобрени 
согласно Програмата за инвестирање за 2007 година во 
износ од 30.000.000,00 денари. 

15. Трошоци за спроведување на програмата во из-
нос од 2.000.000,00 денари. 

 
Член 5 

(1) Месни заедници, општини или здруженија на 
општини, општините во градот Скопје и градот Скопје 
можат да користат средства за намени од точките 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 од член 4 на оваа програма. 

(2) Јавните претпријатија основани од општините, 
општините во градот Скопје или градот Скопје можат 
да користат средства за намени од точките 2, 4, 6, 8 и 
12 од член 4 на оваа програма. 

(3) Правни и физички лица можат да користат 
средства за намените од точка 2, 6, 7, 8, 9, 11 и 13 од 
член 4 на оваа програма. 

(4) Непрофитни и невладини организации (вклучу-
вајќи универзитети и други научни институции) можат 
да користат средства за намените од точка 2, 7, 8, 9 и 
11 од член 4 на оваа програма. 

(5) Невладини организации формирани за заштита 
на животната средина можат да користат средства за 
намените од точка 10 од член 4 на оваа програма. 

(6) Висината на финансиската поддршка преку 
Програмата е целосна или делумна за сите видови на 
проекти или активности. 

 
Член 6 

Со средствата од програмата за инвестирање во жи-
вотната средина можат да бидат финансирани сите ви-
дови на трошоци за реализација на програми, проекти 
и други активности од областа на животната средина, 
освен: 

1. Закуп на земјиште; 
2. Закуп на постојни згради; 
3. Трошоци направени пред 1 јануари 2008 година; 
4. Трошоци направени за да се покријат платите на 

вработените кои работат кај корисникот на средствата; 
5. Трошоци за подготовка на Формуларот за апли-

цирање за добивање средства од Програмата; 
6. Општи и административни трошоци на апликан-

тот; 
7. Камати на долгови, надоместоци за финансиски 

операции и останати чисто финансиски трошоци; 
8. Законските обврски, казни и пенали; 
9. Трошоци за функционирање на проектот по него-

вата изведба, а кои не се поврзани со обуката на персо-
налот или пробното тестирање. 

 
Член 7 

Исплата на средствата на корисникот ќе се врши 
согласно договор склучен меѓу Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање и корисникот. 

 
Член 8 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
   Бр. 19-373/1                      Претседател на Владата 

20 јануари 2008 година          на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 
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166. 

I. Цели и задачи во остварувањето на заштитата на децата 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАЗВОЈ НА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА 2008 ГОДИНА 
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Поголем опфат на децата ќе се реализира со донесувањето на поблиските услови за 
вршење на дејноста на детските градинки каде помеѓу другото се создаваат услови за 
вклучување и  на приватниот сектор во заштитата на децата. 
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     - следење на развојот на заштитата на децата и работи поврзани со хумана 
популациона политика, остварувањето на правата за заштита на децата како и 
остварувањето на постапката согласно закон, со насоки за примена на законската и 
подзаконската регулатива; 
     - во рамки на СПИЛ проектот ќе продолжат активностите за воведување 
автоматска обработка на податоците во делот на правата за заштита на децата и 
поврзување на МТСП со центрите за социјална работа; 
     - обезбедување на редовна и навремена исплата на со законот утврдени паричните 
примања на децата. 
 
    1. Права за заштита на децата 
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на детски додаток може да го оствари еден од родителите на детето или при што треба 
да ги исполнува и другите услови предвидени со законот.  
Правото на детски додаток во 2008 година се очекува да го остварат во просек околу 
33.000 деца од околу 20.000 семејства. 
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2. Облици за заштита на децата 

а)  Згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст – е облик на  
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Мрежа на установи за децата 
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Републиката и во 2008 година, ќе продолжи да се имплементира проектот „Инклузија 
на деца Роми во јавните предучилишни установи“. Финансирањето на овој проект се 
реализира со средства на Министерството за труд и социјална политика и РЕФ (Ромски 
едукативен фонд). 
 
          Работници во јавните установи за деца-детски градинки 
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договарање, почитување на разликите и соработка во групи, способност за прифаќање 
на себеси и другите и ориентација во просторот. 
           Одморот и рекреацијата во Републиката ќе се организира во една јавна установа 
за деца – детско одморалиште, а до завршување на постапката за продажба и во 
четирите приватни установи, кои јавната услуга ќе ја обавуваат во објектите кои им се 
дадени под закуп. 
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Иницијативи „Чекор по чекор“, ГТЗ, Ромскиот едукативен фонд, стручни институции, 
невладини организации, органи, здруженија, и др. 
 
II. Финансирање на заштитата на децата 
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         Бр. 19-417/1                                                           Заменик на претседателот 
20 јануари 2008 година                                                     на Владата на Република 
           Скопје                                                                      Македонија, 
                                                                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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167. 
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 20.01.2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за производство, трговија и услуги АСТРА ЕЛЕКТРО-
НИК КОМПАНИ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) го-
дини. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во 
Профитен центар Хотел Холидеј Ин, Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

 
    Бр. 19-263/1               Заменик на претседателот  

20 јануари 2008 година           на Владата на Република 
            Скопје                            Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

168. 
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 20.01.2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги „Фотон Феликс“ ДООЕЛ Скопје, 
за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на бул. „Партизански одреди“ бр. 43-а во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
    Бр. 19-264/1              Заменик на претседателот  

20 јануари 2008 година          на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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169. 
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 20.01.2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционер-
ско друштво за приредување игри на среќа и забавни 
игри „Лотарија на Македонија“ – Скопје, за време до 6 
(шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во 
деловната просторија на ул. „Маршал Тито“ бр. 11-А – 
приземје во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 20 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе игра-
чи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
    Бр. 19-265/1               Заменик на претседателот  

20 јануари 2008 година           на Владата на Република 
            Скопје                             Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

170. 
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 20.01.2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционер-
ско друштво за приредување игри на среќа и забавни 
игри „Лотарија на Македонија“ – Скопје, за време до 6 
(шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во 
деловната просторија на ул. „Митрополит Теодосиј Го-
логанов“ бр. 28 Скопје. 

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

 
   Бр. 19-266/1                    Заменик на претседателот  

20 јануари 2008 година           на Владата на Република 
            Скопје                            Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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171. 
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 20.01.2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за туризам, угостителство и услуги “МАСТЕРБЕТ“ 
ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебни игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. „Јани Лукровски“ бб, Автокоманда - Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  Бр. 19-267/1                    Заменик на претседателот  

20 јануари 2008 година          на Владата на Република 
            Скопје                             Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

172. 
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 20.01.2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за туризам, угостителство и услуги “Мастербет“ ДОО 
Скопје, за време до 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
бул. „Јане Санадански“ бр. 82 (ТЦ Бисер) во  Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  Бр. 19-268/1                    Заменик на претседателот  

20 јануари 2008 година          на Владата на Република 
            Скопје                            Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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173. 
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 20.01.2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за туризам, угостителство и услуги “МАСТЕРБЕТ“ 
ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебни игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
бул. „Партизански одреди“ бр. 1, Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  Бр. 19-269/1                    Заменик на претседателот  

20 јануари 2008 година          на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

174. 
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 20.01.2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за туризам, угостителство и услуги “Мастербет“ ДОО 
Скопје, за време до 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на бул. „Партизански одреди“ бр. 129 во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  Бр. 19-270/1                    Заменик на претседателот  

20 јануари 2008 година          на Владата на Република 
            Скопје                            Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Прилози 1 и 2 кон Уредбата за висината на надоместокот за добивање на лиценца за изработување на урба-
нистички планови и овластување за носител на изработување на урбанистички планови односно планер – пот-
писник на планската документација, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на лиценцата и 
на овластувањето донесена од Владата под број 19-45/1 од 15.01.2008 година, објавена во „Сл. весник на РМ“ 
бр. 10/08 од 21 јануари 2008 година. 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

175. 
Врз основа на член 3 став (9), член 5 став (1) точка 

(б), член 9 став (1), член 12 став (1), член 12 став (3) од 
Законот за државната помош („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/03, 70/06 и 55/07), и член 14, 
член 15, член 16, член 17 и член 18 од Уредбата за усло-
вите и постапката за доделување на хоризонтална по-
мош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
157/07) и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за 
поднесување на извештај до Комисијата и за оценување 
на државната помош(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на 
конкуренцијата на седницата одржана на ден 18.02.2008 
година, ја донесе следната  

О Д Л У К А  
Се одобрува планираната државна помош во форма 

на грант од страна на Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање за 2008 година, која ќе се 
доделува на правни и физички лица кои можат да кори-
стат средства за следните намени:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- Изработка на проектна документација за интегри-

рано управување со отпад (селектирање, собирни цен-
три, преработување на отпад и отстранување на отпад 
и др.) и поддршка за реализирање на проекти за соби-
рање, селектирање и преработување на отпад во износ 
од 10.000.000,00 денари; 

- Изработка на техничка документација и реализи-
рање на проекти и активности за заштита, зачувување 
и подобрување на квалитетот на водите во износ од 
60.000.000,00 денари; 

- Реализирање на проекти и активности за заштита 
на природата и биолошката разновидност во износ од 
4.000.000,00 денари; 

- Реализирање на проекти и активности за подигање 
на јавната свест и едукација во областа на животната  
средина во износ од 4.000.000,00 денари; 

- Поттикнување на образовни, истражувачки и раз-
војни студии, програми, проекти и други слични актив-
ности за заштита и унапредување на животната среди-
на и природата во износ од 4.000.000,00 денари; 

- Поддршка во реализација на Оперативни планови 
од Дозволите за усогласување со оперативни планови 
во износ од 2.000.000,00 денари. 
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Вкупниот износ на планираната државна помош за 
заштита на животната средина во 2008 година изнесува 
84.000.000,00 денари. 

Комисијата го задолжува Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање, во рок од шест 
месеци по објавувањето на оваа одлука, да донесе из-
мени на Програмата за инвестирање за 2008 година, со 
што оваа програма ќе биде усогласена со Законот за 
државната помош. 

 
   Бр.03-20/2                                

18 јануари 2008 година                      Претседател, 
      Скопје                      Чедомир Краљевски, с.р. 

____________ 
176. 

Врз основа на член 6 став (2), член 9 став (1),член 12 
став (1) од  Законот за државна помош („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07), 
и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за подне-
сување на извештај до Комисијата и за оценување на др-
жавната помош („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 81/03) Комисијата за заштита на конку-
ренцијата на седницата одржана на 18.01.2008 година, ја 
донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
Се одобрува државната помош која ќе се доделува 

согласно Програмата за подобрување на конкурентноста 
на македонските производи и услуги во 2008 година (во 
понатамошен текст: Програма за конкурентност) од 
страна на Министерството за економија за 2008 година. 
Со Програмата за конкурентност ќе се поддржуваат 
активности кои се во функција на подобрување на конку-
рентноста на македонските производи и услуги во 2008 
година во вкупен износ од 23.200.000,00 денари, и тоа: 

- Средства наменети за реализација на сертификација 
на системи на квалитет (ISO/НАССР/EUREPGAP/CA 
8000) од кои средства на деловните субјекти им се 
надоместува 50% од докажаните трошоци, но не повеќе 
од 60.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект; 

- Средства наменети за деловните субјекти кои за 
извршување на деловните активности во текот на 2008 
година вовеле интернет конекција на најмалку три 
работни места, од кои средства им се надоместуваат 
50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 20.000,00 
денари поединечно за секој деловен субјект;  

- Средства наменети за деловните субјекти кои при-
стапиле кон изработка на идејно решение за дизајн на 
производ-услуга, од кои средства им се надоместува 
50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 20.000,00 
денари поединечно за секој деловен субјект; 

- Средства наменети за деловните субјекти кои 
учествуваат на бизнис-форуми организирани согласно 
Програмата за промоција на македонското стопанство 
во странство, од кои средства им се надоместуваат пат-
ните трошоци за еден учесник во целост; 

- Средства наменети за презентирање на одделни 
индустриски гранки на заеднички национален штанд 
на саемски манифестации во странство, од кои средс-
тва целосно се надоместуват трошоците за изнајмува-
ње на простор и потребната изнајмена опрема; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Средства наменети за изработка и печатење на про-
мотивни материјали за претставување на одделни инду-
стриски гранки, кои средства се покриваат целосно и 

- Средства наменети за подршка на развојот на кла-
стерингот и промоција на системите за квалитет, од 
кои средства целосно се надоместуваат трошоците за 
промоција, презентација, како и работа на кластерите и 
системите за квалитет. 

 
    Бр.07-46/1 

18 јануари 2008 година                   Претседател, 
      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р.  

___________ 
177. 

Врз основа на член 5 став (1) точка б), член 9 став (1) 
и член 12 став (1) од Законот за државната помош 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03, 
70/06 и 55/07) и член 6 од Уредбата за начинот и постап-
ката за поднесување на извештај до Комисијата и за 
оценување на државната помош („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за зашти-
та на конкуренцијата на седницата одржана на ден 
18.01.2008 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
Се одобрува доделената државна помош во форма 

на грант од страна на Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање во 2007 година на следни-
те претпријатија: 

- Марели трејд ДООЕЛ Тетово, Матичен број: 
4876385, Даночен број: 4028994103225,  во износ од 
19.000.000,00 денари; 

- Ековат Скопје, матичен број: 5978190, даночен 
број: 4030005546398, во износ од 400.000,00 денари; 

- АД Охис Скопје, матичен број: 5454018, даночен 
број: 4030000397025, во износ од 150.000,00 денари ; 

- Простор инженеринг Скопје, матичен број: 0592337, 
даночен број: 4030004526687, во износ од 1.500.000,00 де-
нари; 

- Радио Риниа 2000 Долнени, матичен број: 6145612, 
даночен број: 4021006151398, во износ од 200.000,00 де-
нари; 

- Трговско радиодифузно друштво Тв Коха Тетово, 
матичен број: 4961544, даночен број: 4030992131005, 
во износ од 280.000,00 денари; 

- Ohridnews, локален весник, Нимо 07 Охрид, мати-
чен број: 6182925, даночен број: 4020007146871, во из-
нос од 300.000,00 денари; 

- Адвисент ДООЕЛ Скопје, матичен број: 6184910, 
даночен број: 4030007621133,  во износ од 340.000,00 
денари; 

- Завод за урбанизам, проектирање и инженеринг 
„Комунапроект„ АД Тетово, матичен број: 4037405, да-
ночен број: 4028965117373, во износ од 1.000.000,00 
денари и  

- Примарк - СН ДООЕЛ Скопје, матичен број: 
6019170, даночен број: 4030005559422, во износ од 
1.000.000,00 денари. 

 
    Бр.10-45/1 

18 јануари 2008 година                  Претседател, 
       Скопје                         Чедомир Краљевски, с.р. 
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