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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
975. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА 
БОРБА ПРОТИВ ОПУСТИНУВАЊЕ И СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ 
НАЦИИ ЗА БОРБА  ПРОТИВ ОПУСТИНУВАЊЕТО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Национален комитет за 
борба против опустинување (во натамошниот текст: 
Комитет) и следење на степенот на спроведување на 
Конвенцијата на Обединетите нации за борба против 
опустинувањето (во натамошниот текст: Конвенција). 

 
Член 2 

Kомитетoт се формира со цел: 
- следење на активностите на национално ниво за 

спроведување на Конвенцијата; 
- координирање на процесот на имплементација на 

Конвенцијата; 
- предлагање насоки и мерки со цел подобрување 

на спроведувањето на одредбите на Конвенцијата на 
национално ниво;  

- следење и координирање на процесот на израбо-
тка на документи во предметната област и степенот на 
нивната реализација.  
Комитетот разгледува прашања и проблеми во 

предметната област, предлага организирање настани, 
обуки, обезбедува координиран настап на  меѓународ-
но ниво и спроведува други активности поврзани со 
процесот на спроведување  на Конвенцијата.  

 
Член 3 

Комитетот го сочинуваат по еден номиниран прет-
ставник од:  

- Владата на Република Македонија, Секретари-
јатот за европска интеграција;   

- Владата на Република Македонија, Генералниот 
секретаријат; 

- Владата на Република Македонија, Секретари-
јатот за законодавство;   

- Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство;   

- Министерството за надворешни работи;  
- Министерството за економија;  
- Министерството за транспорт и врски;  
- Министерството за образование и наука;  
- Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР);    
- Македонската академија за науки и уметности;   
- Факултетот за земјоделски науки и храна;    
- Факултетот за шумарство;  
- Природно математичкиот факултет;   
- Градежниот факултет;  
- Стопанската комора и 
- ДЕМ Движење на екологистите на Македонија.  
Во работата на Комитетот, по потреба учествуваат 

и претставници на други релевантни национални ин-
ституции и организации. 

 
Член 4 

Министерството за животна средина и просторно 
планирање во соработка со Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство ја координира 
работата на Комитетот. 

Административно техничките работи на Комитетот 
ги врши Министерството за животна средина и про-
сторно планирање. 

 
Член 5 

Комитетот поднесува до Владата на Република Ма-
кедонија годишен извештај за својата работа. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 19-3150/1                       Претседател на Владата 

25 август 2005 година            на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
976. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ МОТОРНИ 
ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ 

 
1. Возилата за превоз на опасни материи регистри-

рани во Република Македонија кои не биле одобрени 
за превоз на опасни материи, се третираат како возила 
кои со извршената прва регистрација во Република Ма-
кедонија воедно биле и одобрени и сертифицирани за 
превоз на одредени видови на опасни материи, доколку 
ги исполнуваат техничките барања што важеле за АДР 
сертифицирање на датумот на нивната прва регистра-
ција во Република Македонија. 

2. За возилата од точка 1 на оваа одлука, при пона-
тамошната постапка за нивно сертифицирање и издава-
ње на соодветен сертификат се ценат барањата и крите-
риумите кои што важеле за АДР сертифицирање на да-
тумот на нивната прва регистрација. 

3. Возилата од точка 1 на оваа одлука се сертифи-
цираат во рок од 90 дена од денот на донесувањето на 
оваа одлука. 

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

 
Бр. 19-3053/1          Претседател на Владата 

25 август 2005 година            на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
977. 
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 и 55/05), член 43 од 
Законот за ловството (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 20/96, 26/96, 34/97 и 69/04) и член 50 
од Законот за концесии (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 25/02 и 24/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 
НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА 

 
1. Со оваа одлука се одзема од користење-концесија 

на дивечот во ловиштето �Тајмиште� кое беше доделе-
но на користење-концесија на ДПТУ �Ј-Елен� од Киче-
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во со Одлука на Владата на Република Македонија, об-
јавена во �Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/99. 

2. Договорот за концесија на дивечот во ловиштето 
од точка 1 на оваа одлука ќе се раскине од причини 
што корисникот на дивечот во ловиштето: 

- не ги исполнува обврските утврдени во Договорот 
и 

- одгледува, заштитува, лови и користи дивеч спро-
тивно на посебната ловностопанска основа. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 19-3189/1                       Претседател на Владата  

25 август 2005 година            на Република Македонија, 
    Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
978. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ,  
ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ  

ВО ЛОВИШТАТА 
 
1. Дивечот од ловиштето утврдено во Одлуката за 

одземање од користење-концесија на дивечот во лови-
штето (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 73/05), се дава на времено користење, одгледување 
и заштита на ЛД �Сокол 3� - с. Зајас, до моментот на 
давање на користење на дивечот согласно член 38 од 
Законот за ловството (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 20/96, 26/96, 34/97 и 69/04) и Законот 
за концесии (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 25/02 и 24/03). 

2. Правата и обврските на Владата на Република 
Македонија и ЛД �Сокол-3� од с. Зајас, кој ќе го ко-
ристи дивечот во ловиштето �Тајмиште�, до момен-
тот на давање на користење на дивечот согласно 
член 38 од Законот за ловството, ќе се утврдува со 
договор. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 19-3189/2                       Претседател на Владата  

25 август 2005 година            на Република Македонија, 
    Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
979. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата  одр-
жана на 25.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

На досегашниот корисник Центарот за детско тво-
рештво �Вита Поп Јорданова�-Штип му престанува ко-
ристењето на недвижна ствар евидентирана во Поседо-
вен лист бр. 3943; која се наоѓа на КП бр. 6566 КО 
Штип и тоа под објект со вкупна површина од 1380 м2 

и двор со вкупна површина од 4364 м2 на адреса �Мла-
динска� бр. 27-Штип, ствар во сопственост на Републи-
ка Македонија. 
Стварта од став 1 на овој член се дава на користење 

на новиот корисник - Универзитет �Св. Кирил и Мето-
диј�-Скопје, единка корисник на буџетот на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на користење без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишана 
во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегаш-
ниот корисник  Центарот за детско творештво �Вита 
Поп Јорданова�-Штип и новиот корисник Универзите-
тот �Св. Кирил и Методиј�-Скопје. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во  �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
       Бр. 19-2693/1                     Претседател на Владата 
25 август 2005 година            на Република Македонија, 

      Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

980. 
Врз основа на член 20 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 
25.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

На досегашниот корисник Центар за детско тво-
рештво �Ѓоре Органџиев�-Велес му престанува кори-
стењето на недвижна ствар-евидентиран во Имотен 
лист бр. 22 за КО Велес која се состои од зграда 1 од 
540 м2, зграда 2 од 243 м2 и двор во површина од 741 
м2, запишана како сопственост на Република Македо-
нија. 

  Стварта од став 1 на овој член се дава на користе-
ње на новиот корисник, општина Велес. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на користење без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишана 
во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досе-
гашниот корисник Центар за детско творештво �Ѓо-
ре Органџиев�-Велес и новиот корисник, општина 
Велес. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во  �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
       Бр. 19-3219/1                      Претседател на Владата 
25 август 2005 година            на Република Македонија, 

    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 
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981. 
Врз основа на член 20 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 
25.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ  НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

На досегашниот корисник Училишниот центар 
�Моша Пијаде� - Тетово му престанува користењето 
на недвижна ствар - Ученички дом �Моша Пијаде� - 
Тетово, евидентирана во имотен лист бр. 3522 од 
28.04.2005 година за КО Тетово која се состои од 
зграда 689 м2, запишана како сопственост на Репуб-
лика Македонија. 
Стварта од став 1 на овој член се дава на користење 

на новиот корисник Државниот универзитет во Тетово. 
 

Член 2 
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на користење без надоместок. 
 

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар опишана 

во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегаш-
ниот корисник училишен центар �Моша Пијаде� и но-
виот корисник Државниот универзитет во Тетово. 

 
Член 4 

Се задолжува Државниот универзитет во Тетово да 
ги преземе вработените од Ученичкиот дом �Моша Пи-
јаде� - Тетово. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 19-3220/1          Претседател на Владата 

25 август 2005 година            на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
982. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
август 2005 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР 
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО 
СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 

 
1. Киро Кромидаровски се разрешува од функ-

цијата директор на Казнено-поправниот дом Идри-
зово со Отворено одделение во Велес, на негово ба-
рање. 

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

 
       Бр. 33-3182/1                      Претседател на Владата  
18 август 2005 година            на Република Македонија,  
           Скопје          д-р Владо Бучковски, с.р. 

983. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
август 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КАЗНЕНО-
ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО 

ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 
 

1. За директор на Казнено-поправниот дом Идризо-
во со Отворено одделение во Велес, се именува Јовица 
Стојановиќ, дипл. психолог, досегашен вршител на 
должноста директор на Воспитно-поправниот дом Те-
тово. 

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

 
       Бр. 33-3183/1                     Претседател на Владата  
18 август 2005 година            на Република Македонија,  
           Скопје          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
984. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
август 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ВОСПИТНО-

ПОПРАВНИОТ ДОМ ТЕТОВО 
 
1. Јовица Стојановиќ се разрешува од функцијата 

вршител на должноста директор на Воспитно-поправ-
ниот дом Тетово, поради заминување на друга функци-
ја. 

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

 
       Бр. 33-3183/2                     Претседател на Владата  
18 август 2005 година            на Република Македонија,  
           Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
985. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
август 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ВОСПИТНО-
ПОПРАВНИОТ ДОМ ТЕТОВО 

 
1. За директор на Воспитно-поправниот дом Тетово 

се именува Тодор Крстевски, досегашен педагог во До-
мот. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
       Бр. 33-3184/1                     Претседател на Владата  
18 август 2005 година            на Република Македонија,  
           Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
986. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 го-
дина, 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 �Фламинго� ДОО Скопје, за време 
од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
ул. �Маршал Тито� бб (Стоковна куќа) во Велес. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и 1 електронски рулет. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народната 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 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 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија што се применува на денот на уп-
латата. 
Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 

точка 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, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на прире-
дување на играта на среќа за која е издадена Лицен-
цата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надо-
местокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 
4, алинеја 1. 

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

 
       Бр. 19-3148/1                      Претседател на Владата      
25 август 2005 година            на Република Македонија, 
            Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 

987. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 го-
дина, 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-
ЕЛ Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа 
на ул. �Братство и Единство� бб во Дебар. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народната 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 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 алинеите 1 и 2 на оваа 

точка 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, алинеи 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. 19-3149/1                     Претседател на Владата      
25 август 2005 година            на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

____________ 
988. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 го-
дина, одобри 
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ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БР. 23-58/12 ОД 28.09.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУ-
ВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ �ЛО-
ТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА�- СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 

НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  
1. Во Лиценцата под бр. 23-58/12 од 28.09.1998 го-

дина издадена на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Маке-
донија� Скопје, во точката 2 зборовите ул. �Маршал 
Тито� бб во Струмица се заменуваат со зборовите ул. 
�Јосиф Јосифовски� бб (хотел Есперанто) во Струмица. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
       Бр. 19-3144/1                      Претседател на Владата      
25 август 2005 година            на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

____________ 
989. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 го-
дин , одобри а 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БР. 23-2365/1 ОД 28.06.2004 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ 
�ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА�- СКОПЈЕ ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 

НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 

1. Во Лиценцата под бр. 23-2365/1 од 28.06.2004 го-
дина издадена на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Маке-
донија� Скопје, во точката 2 зборовите ул. �Ѓорче Пе-
тров� бб во Скопје се заменуваат со зборовите ул. 
�Партизански одреди� бр. 149 во Скопје. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
       Бр. 19-3145/1                      Претседател на Владата      
25 август 2005 година            на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

990. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушна 

пловидба (�Службен лист на СФРЈ� бр. 45/86, 24/88, 
80/89 и 29/90), кој со член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија е 
преземен како републички пропис, министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА, ИСПИ-
ТИ И ДОЗВОЛИ ЗА РАБОТА НА ВОЗДУХОПЛОВ-
НО-ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ НА КОНТРОЛА  

НА ЛЕТАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за стручна подготовка, испити, 

дозволи на воздухопловно-техничкиот персонал на 
контрола на летање (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 13/79), во 
членот 12 зборовите: �и 7� се бришат. 

 
Член 2 

По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи: 

�Член 12-а 
Градивото за полагање на испитот за вршење на ра-

ботите од член 7 на овој правилник опфаќа: 
- Теоретски дел: 
а) Основно познавање на правилата на контрола на 

летање; 
б) Познавање на стручна терминологија на англи-

ски јазик; 
в) Методика на настава и обука со педагогија. 
- Практичен дел: 
а) Изведување на подесување-подготовка и одржу-

вање наставен час; 
б)Мерење и отстранување на дефекти на одреден 

тип на техничко средство, уред или систем-подготовка 
и одржување на наставен час�. 

 
Член 3 

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

 
                Министер, 
                                                    Џемали Мехази, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
991. 
Врз основа на член 33, а во врска со член 32 од За-

конот за заштита при работа (�Службен весник на РМ� 
бр. 13/98, 33/00 и 29/02), министерот за труд и социјал-
на политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ 
И ИСПИТУВАЊА ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА  

ПРИ РАБОТА 
 
1. Се овластува Друштвото за сигурност при работа 

и пожари �РИ-СРП� ДОО и др.- Скопје, за вршење на 
прегледи и испитувања по член 32 од Законот за за-
штита при работа и тоа за: 

- дигалки,  
- преси и макази на механизаран погон со рачно до-

давање, 
- теретни лифтови, 
- индустриски транспортери, 
- бучава, 
- вибрација, 
- микроклима, 
- обучување на работници од областа на заштита 

при работа. 
2. Се овластува РЕ Завод за медицина на трудот, 

Колаборативен центар на светската здравствена орга-
низација, при Ј.З.О. �Здравствен дом на Скопје� Скоп-
је, за вршење на прегледи и испитување од член 32 од 
Законот за заштита при работа и тоа за: 

- хемиски штетности, 
- биолошки штетности, 
- бучава, 
- вибрации, 
- микроклима, 
- штетни зрачења (освен јонизирачки), 
- осветленост, 
- обучување на работници од областа на заштитата 

при работа. 
3. Ова решение да се објави во �Службен весник на 

Република Македонија�. 
 
Бр. 07-6882/1                                   Министер, 

4 август 2005 година                Стевчо Јакимовски, с.р. 
   Скопје 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
992. 
Врз основа на член 37, член 38 и член 41 од Законот за 

хартии од вредност и член 164-а од Законот за хартии од 
вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 
4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), а во врска со член 218 од 
Законот за општа управна постапка (�Службен весник на 
РМ� бр. 38/2005), Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана ден 29.06.2005 година, донесе  

ДЕЛУМНО РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
1. Барањето бр. 03-1295 од 12.05.2005 година за да-

вање одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност - дванаесетта емисија на акции на Стопанска 
банка АД Битола се одобрува делумно. 

2. На Стопанска банка АД Битола се дава одобрение за 
издавање на долгорочни хартии од вредност - 13.600 обич-
ни акции од дванаесетта емисија во вредност од 40.800.000 
денари, наменета за акционерите на Банката сопственици 
на обични акции, врз основа на Одлуката за дванаесетта 
емисија на акции на Стопанска банка АД Битола бр. 02-
832/II-18 од 23.03.2005 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
бр. 02-832/II-18 oд 23.03.2005 година. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
истекот на рокот за реализација на емисијата да го при-
јави за упис зголемувањето на основната главнина во 
Трговскиот регистар на надлежниот суд. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Цен-
тралниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
за регистрација на акциите. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистра-
цијата на акциите во Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност 
да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

7. За делот од Барањето бр. 03-1295 од 12.05.2005 
година на Стопанска банка АД Битола кој се однесува 
на издавање акции за вработените и членовите на 
Управниот одбор на банката, Комисијата за хартии од 
вредност ќе одлучува дополнително. 

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

9. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
Бр. 07-1216/6           Комисија за хартии од вредност 

29 јуни 2005 година                     Претседател, 
    Скопје                проф д-р Весна Пендовска, с.р. .  

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

993. 
Врз основа на член 5 точка 10 од Законот за платен 

промет (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 32/01, 50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02, 61/02 и 
42/03) и член 64 став 2 точка 22 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 
61/05), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА  

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на критериумите за из-

давање на дозвола за вршење на платен промет во зем-

јата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
41/2001),  по членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи: 

�Носителот на платен промет на кој му е одземена 
дозволата за вршење платен промет во земјата е дол-
жен да го достави решението за извршување кое е во 
постапка на извршување до органот кој го донел реше-
нието за извршување, во рок од 2 работни дена заедно 
со известување за статусот на решението за извршува-
ње за да се пренесе на друг носител на платен промет. 
Носителот на платен промет на кого е пренесено 

изменетото решение за извршување согласно со став 1 
од овој член, ќе го сервисира известувањето доставено 
до банките преку Единствениот регистар на иматели на 
сметки, согласно со член 17 став 4 од Законот за пла-
тен промет, со кое им се забранува на банките да вршат 
платен промет за должникот.�. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
О.бр.02-15/VII-1/2005                 Претседател 
25 август 2005 година       на Советот на Народна банка  

    Скопје            на Република Македонија 
                              Гувернер, 
                     м-р Петар Гошев, с.р. 

_______________________________________________ 
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
51. 
Врз основа на член 9 став 1-б точка 3, член 33 и 

член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување (�Службен весник на РМ� бр. 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 11/2002, 50/2002 и 31/2003), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 13.07.2005 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 

 
Член 1 

Во Правилникот за индикациите за остварување на 
право на ортопедски и други помагала (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 111/2000, 71/2001 и 41/2003) во членот 
62 став 1, по зборовите: �и други помагала� точката 
станува запирка и се додаваат зборовите: �освен за над-
колени и подколени ортози за кои висината на учество-
то изнесува 100,00 денари по ортоза и за корсет плат-
нен лумбален со фишајбни и корсет платнен лумбален 
со метални шини, за кои учеството изнесува 50% од 
вредноста на корсетот�. 

 
Член 2 

Од списокот на ортопедски и други помагала изра-
ботени од стандарден материјал се бришат ортопедски-
те помагала: 

- коленски ортози од реден број 60 до реден број 64 
- ортози за горни екстремитети од реден број 75 до 

реден број 77 
- корективен апарат за халкус валгус стопало под 

реден број 100. 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се објави по добивање на согласност 
од министерот за здравство. 

 
    Бр. 02-5195/3                       Управен одбор 
13 јули 2005 година              Заменик претседател, 

   Скопје           проф д-р Магдалена Антова Велевска, с.р. 
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Телефони:  +389-2-3298-860. 
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