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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
255. 

Врз основа на член 26, став 4 од Законот за Цен-
тралниот регистар („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 50/01, 49/03 и 109/05), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5.02.2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИ-
СКИОТ ПЛАН НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финанси-

скиот план на Централниот регистар на Република Ма-
кедонија за 2008 година, под бр. 0201-2/3  донесен од 
Управниот одбор на Централниот регистар на Републи-
ка Македонија. 

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

 
   Бр. 19-814/1               Заменик на претседателот 

5 февруари 2008 година         на Владата на Република 
             Скопје                          Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
256. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ  
НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од досегашниот корисник Мини-
стерството за транспорт и врски се даваат на времено 
користење од 3 (три) месеци движни ствари 30 персо-
нални компјутери – куќишта Greatwall 8000, 30 мони-
тори Greatwall, 30 уреди за непрекинато напојување 
UPS Henden 500 и 30 софтвери Kailin Linux. 

 
Член 2 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 
со министерот за правда, за правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се дава-
ат на времено користење од 3 (три) месеци. 

 
Член 3 

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

 
 Бр. 19-7531/2               Заменик на претседателот 

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

257. 
Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шумите 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.  47/97, 
7/00, 89/04 и 54/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.01.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 
ЗА 2008 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма, согласно Буџетот на Република 
Македонија за 2008 година (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.160/2007),  Раздел 14001 - Ми-
нистерство за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, Програма 2 -Шумарство, Потпрограма 20 - Шу-
марство, Ставка 485 - Други нефинансиски средства, се 
утврдува видот и обемот на активностите кои ќе се фи-
нанансираат, извршителите на работите, изворот и из-
носот на средствата, како и начинот на користење на 
средствата за извршени работи во 2008 година. 

Средствата за реализација на оваа програма, особе-
но ќе се користат за:  

- пошумување на голини и ерозивни земјишта и ме-
лиорација на деградирани шуми и шикари; 

- санирање на опожарени шумски површини и спре-
чување на ширењето на масовното сушење на боровите 
шуми и шумски култури; 

- нега, превентивна заштита и сузбивање на расти-
телни болести и штетници во шуми и шумски култури 
подигнати на голини, површини во кои е извршена ме-
лиорација на деградирани шуми и шикари  и                                              

- обезбедување на шумски саден материјал за по-
шумување.  

 
II 

За извршување на активностите од дел I на оваа 
програма,  се утврдуваат средства од следните извори: 

                              денари 
1. Буџетот  на РМ                           110.000.000,00 
2. Сопствените  приходи                     50.000.000,00         
    -  ЈП и други                                    42.500.000,00 
    -  промет на  дрво                                    500.000,00 
    -  приватни шуми                                 7.000.000,00 
                  Вкупно:                       160.000.000,00    
                  

III 
Средствата од дел II на оваа програма ќе се кори-

стат за  следните намени:  
 
1. Пошумување: 
 
1.а За пошумување на голини и ерозивни земјишта се 

утврдуваат средства во износ од  51.300.000,00 денари.   
Со овие средства ќе се изврши пошумување на го-

лини и ерозивни земјишта во државна сопственост. Из-
вршителот на работите ќе изврши пошумување на ме-
ханизирано или рачно подготвена почва, ќе обезбеди и 
посади соодветен број на шумски саден материјал и ќе 
изврши други работи кои се потребни за комплетно по-
шумување на 1.282,50 ха. За извршено пошумување на 
1 ха ќе се исплатат по 40.000,00 денари, или за 1.282,50 
ха вкупно  51.300.000,00 денари;  

1.б. За мелиорација на деградирани дабови шуми со 
пошумување, утврдени се средства во износ од  
6.000.000,00 денари. 
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Со овие средства ќе се изврши преведување на де-
градирани дабови шуми во повисока форма на одгледу-
вање, на површина од 150 ха. Извршителот на работите 
ќе изврши отстранување на постоечката дрвна маса, ќе 
изврши соодветна припрема на почвата за пошумување 
и ќе изврши пошумување со садници од родот на дабо-
вите (Querqus). За извршување на мелиорација ќе се 
исплатат по 40.000,00 денари за 1 хектар, или за 150 ха 
вкупно 6.000.000,00 денари; 

1.в За отстранување на последиците од шумски по-
жари од пошироки размери со пошумување, односно 
преку вештачка обнова, утврдени се средства во износ 
од 70.000.000,00 денари; 

Со овие средства ќе се изврши отстранување на пос-
ледиците од шумски пожари од пошироки размери пре-
ку вештачка обнова на површина од 1.000 ха. Извршите-
лот на работите ќе изврши отстранување на изгорена 
дрвна маса (сосема или стебла кои се делумно оштетени 
и кои претставуваат заришта за ширење на болести и 
штетници), ќе воспостави шумски ред, ќе изврши соод-
ветна припрема на почвата за пошумување и ќе изврши 
повторно пошумување со садници. За извршување на 
оваа мерка, ќе се исплатат по  70.000,00 денари  за  1 ха,  
или за 1.000 ха, или вкупно 70.000.000,00 денари; 

1.г За обезбедување на шумски саден материјал, 
утврдени се средства во износ  од  4.248.800,00 денари.   

Со овие средства ќе се обезбедат  вкупно 350.000 
шумски садници кои ќе се користат за следните намени: 

- за пошумување на земјиште во приватна сопстве-
ност (голини, сечишта и др.) ќе се обезбедат 300.000 
броја садници  со просечна цена од  12,00  денари  за 
една садница и ќе им се доделат на сопствениците на 
приватното земјиште преку ПЕ на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и  

- за спроведување на Одлуката за определување ден 
за еколошка акција на младите во Република Македо-
нија (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
58/2001) ќе се обезбедат 49.900 садници, од кои со про-
сечна цена од 12,00 денари за една садница и 100 сад-
ници со просечна цена од 500,00 денари за една садни-
ца. Садниците ќе се распределат рамномерно на оп-
штинските координативни одбори, односно други орга-
низатори за спроведување на Еколошката акцијата во 
Република Македонија преку подрачните единици на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

2. За спроведување на одгледни мерки со прореди 
во шумски култури и во шуми до 30 годишна возраст 
подигнати на голини и ерозивни земјишта, утврдени се 
средства во износ од 7.200.000,00 денари.  

Со овие средства ќе се извршат прореди во шум-
ските култури  и во шуми до 30 годишна возраст на по-
вршина од 600 ха, од кои во државна сопственост на 
површина од 540 ха и во приватна сопственост на по-
вршина од 60 ха. За извршување на одгледните мерки  
ќе се исплатат по 12.000,00 денари за 1 хектар, или за 
600 ха вкупно7.200.000,00 денари. 

3. За спречување на ширењето на масовното суше-
ње на боровите шуми и шумски култури, утврдени се 
средства во износ од  2.000.000,00 денари.   

Со овие средства ќе се изврши спречување на ши-
рењето на масовното сушење на боровите шуми и 
шумски култури во регионите на Прилеп, Битола и Бе-
рово, на површина од 50 ха. Извршителот на работите 
ќе изврши сечење на исушените стебла и стебла кои се 
во фаза на сушење, отстранување на посечената дрвна 
маса и воспоставување на шумски ред. За извршување 
на оваа мерка,  ќе се исплатат по  40.000,00 денари  за 1 
ха, или за 50 ха  вкупно  2.000.000,00 денари. 

4. За заштита на шумите и шумските култури од 
растителни болести и штетни инсекти, утврдени се 
средства во износ од 10.800.000,00 денари. 

Со овие средства ќе се реализираат следните работи: 
- ќе се извршат теренски увиди и лабораториски ис-

питувања на главните причинители за оштетувањата на 
шумите и шумските култури во Република  Македонија. 
Исто така, ќе се изврши анализирање на податоците од 
биоиндикациските точки поставени на територијата на 
Република Македонија, добиени од шумарските инжене-
ри  задолжени за заштита на шумите на своето подрачје, 
вработени во субјектите кои стопанисуваат со шумите. 
Работите ќе се извршат од страна на експертите од Ка-
тедрата за заштита на шумите и дрвото при Шумарскиот 
факултет - Скопје, односно Центарот за ИДП служба. 
Врз основа на детални анализи, Центарот за ИДП служ-
ба ќе изготви  Извештај за здравствената состојба на шу-
мите во Република Македонија за 2007 година  и ќе пре-
порача мерки кои треба да се преземат за да се спречи 
ширењето на определени штетници и ќе изготви Извеш-
тај за здравствената состојба на шумите на биоинди-
кациските точки во 2007 година. За оваа намена се оп-
ределуваат средства во износ од  800.000,00  денари и  

- ќе се изврши авиосузбивање на штетникот боров 
четник (Thaumatopea pityocampa Schiff.) во боровите 
шуми и шумски култури  на површина од околу 10.000 
ха во повеќе региони во Република Македонија. За из-
вршување на оваа мерка се определуваат средства во 
износ од 10.000.000,00 денари. 

5. За исплата на неизмирени обврски по Програмата 
за проширена репродукција на шумите во 2007 година, 
утврдени се средства во износ од 2.725.923,00 денари.   

6. За финансирање на активностите и мерките кои 
се во директна функција на програмските активности, 
утврдени се средства во износ од  3.025.277,00 денари 
и тоа за:                        

- Изработка на Студија за превентивна и пресупре-
сивна заштита на шумите од пожари во Република Ма-
кедонија, утврдени се средства во износ од  800.000,00 
денари; 

-  Изработка на Студија за шумски подрачја ризич-
ни од ерозија во Република Македонија,  утврдени се 
средства во износ од  1.000.000,00 денари;  

- Изработка на Студија за развој на шумска патна 
мрежа во Република Македонија,  утврдени се средства 
во износ од  1.200.000,00 денари; 

- Недоволно предвидени работи кои ќе произлезат 
во текот на годината при реализација на програмата, 
утврдени се средства во износ од  25.277,00 денари. 

7. За имлементација на Програмата за проширена 
репродукција на шумите за 2008 година, односно за 
спроведување на програмските активности, утврдени 
се средства во износ од 2.700.000, 00 денари.  

Овие средства ќе се користат за учество на конгре-
си, советувања, семинари, симпозиуми, билатерални,  
мултилатерални и други средби од областа на шумарс-
твото кои се во функција на стручно унапредување и 
осовременување на програмските активности и матери-
јално-технички средства за имплементирање на актив-
ностите предвидени со програмата.  

                    
IV 

 
Реализацијата на работите наведени во дел III, точка 

1.а, 1.б, 1.в, 2 и 3 од оваа програма, ќе се врши врз осно-
ва на соодветни оперативни програми изработени од 
страна на извршителите на работите. Со програмите се 
утврдуваат мерките кои ќе се извршат, локациите, вкуп-
ната површина изразена во ха, како и другите поедино-
сти кои се поврзани со конкретната работна  задача. 
Програмите се изработуваат на концизен и јасен начин. 
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Извршителите на работите, односно корисниците 
на средствата од  дел III, точка 1.а, 1.б, 1.в и 3 на оваа 
програма, се  правните лица од областа на шумарство-
то, односно Јавното прертпријатие ,,Македонски шу-
ми”-  Скопје и правните лица кои вршат одгледување и 
заштита на шумите за посебна намена. 

Извршителите на работите, односно корисниците 
на средствата од  дел III, точка 2 на оваа програма, се 
правните лица од областа на шумарството, односно 
Јавното прертпријатие ,,Македонски шуми” - Скопје, 
правните лица кои вршат одгледување и заштита на 
шумите за посебна намена и сопствениците на приват-
ни шуми. 

Садниците наведени во дел III, точка 1.г од оваа 
програма, ќе се употребат за пошумување на земјиште 
во приватна сопственост и за спроведување на Еколо-
шката акција на младите во Република Македонија. Ко-
рисници на шумските садници се сопствениците на 
приватно земјиште кои планираат да извршат пошуму-
вање  на  определена површина, а корисниците на сад-
ниците за спроведување на Еколошката акција се оп-
штинските координативни одбори, односно други орга-
низатори на Еколошката акција.    

Распределба на шумските садници наменети за по-
шумување од дел III, точка 1.г, ќе се врши преку  по-
драчните единици на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.   

 
V 

 
Исплатата на средствата од дел III, точка 1.а, 1.б, 

1.в, 2 и 3 на  оваа програма, ќе се врши врз основа на 
склучени договори помеѓу Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство и ЈП ,,Македон-
ски шуми”-  Скопје, правните лица кои вршат одгледу-
вање и заштита на шумите за посебна намена и сопс-
твениците на приватните шуми. 

Исплатата на средствата од  дел III, точка 1.г  на 
оваа програма, ќе се врши врз основа на документација 
за издадени садници и по добиено известување од по-
драчните единици на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство дека садниците се издаде-
ни на сопствениците на приватно земјиште и за Еколо-
шката акција.  

Исплатата на средствата од  дел III,  точка 4 алинеја 
1 и точка 6 алинеи 1, 2 и 3 на оваа програма, ќе се врши 
врз основа на склучени договори помеѓу Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
Шумарскиот факултет-Скопје. 

Исплатата на средствата од  дел III,  точка 4 алинеја 
2 ќе се врши со јавна набавка. 

Исплатата на средствата од дел III,  точка 6 алинеја 
4 на оваа програма, ќе се врши врз основа на донесени 
решенија од страна на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

 
VI 

Средствата од оваа програма се  неповратни. 
 

VII 
Доколку при реализација на оваа програма дојде до 

зголемување на обемот  на  мерките и активностите во 
одделни позиции, а другите мерки и активности делум-
но или  воопшто не се реализираат во текот на година-
та, министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ќе изврши пренамена на средствата од една во 
друга позиција во рамките на вкупно расположивите 
средства. 

VIII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр. 19-477/1                    Заменик на претседателот 

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

___________ 
258. 

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 5.02.2008 година, издава 

 
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 промет и услуги „М-Гаминг“ ДОО експорт-импорт 
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 во хотелот Турист-Бест Вестерн 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 1 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 
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 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 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. 
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8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
         Бр. 19-498/1               Заменик на претседателот 
5 февруари 2008 година         на Владата на Република  
            Скопје                      Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
259. 

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 5.02.2008 година, издава 

 
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 Трговското 
друштво „Дивиен“ ДОО експорт-импорт 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. 151, лок. 1 и 2 
Порта Влае во 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 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 точка 
се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка 
на примачот: Народна банка на Република Македонија. 

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

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, 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. 19-499/1               Заменик на претседателот 
5 февруари 2008 година         на Владата на Република  
            Скопје                      Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

260. 
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 5.02.2008 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГ-
РА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ  

НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги „Ас-Џокер“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, за време 
до 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа – 
„Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во 
деловната просторија што се наоѓа на ул. „Илинден-
ска“ бр. 14 во Кавадарци. 

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

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата и 

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

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

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. 

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

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

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

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

 
         Бр. 19-603/1               Заменик на претседателот 
5 февруари 2008 година         на Владата на Република  
            Скопје                      Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
261. 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/2002, 49/2003 и 13/2006), Министерството за финан-
сии, на ден 22.01.2008 година, издава 

 
Д О З В О Л А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ 
 
1. На Друштвото за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДОО-

ЕЛ, бул. Босна и Херцеговина бб Скопје, со Единствен 
матичен број на субјектот 6299482, му СЕ ОДОБРУВА 
да врши финансиски лизинг. 

2. Оваа дозвола се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
Бр. 11 – 49512/2   

22 јануари 2008 година                Министер, 
             Скопје                         д-р Трајко Славески, с.р. 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
262. 

Врз основа на член 46 став 1 точка б) и член 184, 
точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на ден 
21.01.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени на 

Правилата за работа на Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје број 89/2007, донесена на 
седницата на Одборот на директори на Централниот 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје одржана на 
ден 21.12.2007 година. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, во рок од 15 календарски дена 
од денот на приемот на ова решение, да изврши допол-
нување на одредбата од член 4 од Одлуката за измени 
и дополнувања на Правилата за работа, која ќе гласи: 
„Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното до-
несување, а ќе се применува од денот на добивање на 
согласност од Комисијата за хартии од вредност“. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, по постапувањето по точка 2 
од ова решение, да достави до Комисијата за хартии од 
вредност пречистен текст на Правилата за работа на 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
Бр. 08-145/5            Комисија за хартии од вредност 

21 јануари 2008 година                  Претседател, 
             Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
263. 

Врз основа на член 46 став 1 точка б) и член 184, 
точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на ден 
21.01.2008 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени на 

Правилата за арбитража на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје број 86/2007, донесена 
на седницата на Одборот на директори на Централниот 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје одржана на 
ден 21.12.2007 година. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, во рок од 15 календарски дена 
од денот на приемот на ова решение, да изврши допол-
нување на одредбата од член 5 од Одлуката за измени 
и дополнувања на Правилата за арбитража, која ќе гла-
си: „Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното 
донесување, а ќе се применува од денот на добивање 
на согласност од Комисијата за хартии од вредност“. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, по постапувањето по точка 2 
од ова решение, да достави до Комисијата за хартии од 
вредност пречистен текст на Правилата за арбитража 
на Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
Бр. 08-145/4            Комисија за хартии од вредност 

21 јануари 2008 година                  Претседател, 
             Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
264. 

Врз основа на член 46 став 1 точка б) и член 184, 
точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на ден 
21.01.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени на 

Правилата за однесување и дисциплина на Централни-
от депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 
87/2007, донесена на седницата на Одборот на директо-
ри на Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје одржана на ден 21.12.2007 година. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, во рок од 15 календарски дена 
од денот на приемот на ова решение, да изврши допол-
нување на одредбата од член 5 од Одлуката за измени 
и дополнувања на Правилата за однесување и дисцип-
лина, која ќе гласи: „Оваа одлука стапува на сила со 
денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 
денот на добивање на согласност од Комисијата за хар-
тии од вредност“. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, по постапувањето по точка 2 
од ова решение, да достави до Комисијата за хартии од 
вредност пречистен текст на Правилата за работа на 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
Бр. 08-145/3            Комисија за хартии од вредност 

21 јануари 2008 година                  Претседател, 
             Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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265. 
Врз основа на член 46 став 1 точка б) и член 184, 

точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на ден 
21.01.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени на 

Правилата за членство на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје број 88/2007, донесена 
на седницата на Одборот на директори на Централниот 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје одржана на 
ден 21.12.2007 година. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, во рок од 15 календарски дена 
од денот на приемот на ова решение, да изврши допол-
нување на одредбата од член 5 од Одлуката за измени 
и дополнувања на Правилата за членство, која ќе гласи: 
„Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното до-
несување, а ќе се применува од денот на добивање на 
согласност од Комисијата за хартии од вредност“. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, по постапувањето по точка 2 
од ова решение, да достави до Комисијата за хартии од 
вредност пречистен текст на Правилата за членство на 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
Бр. 08-145/2            Комисија за хартии од вредност 

21 јануари 2008 година                  Претседател, 
             Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
266. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на ден 21.01.2008 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се дава согласност за именување на Димче Па-

нов, дипломиран економист, роден на ден 23.02.1976 
година во Велес, за директор на Брокерската куќа Мој 
Брокер АД Скопје, со седиште на ул. „Вељко Влахо-
виќ“ бр. 1а/1/1, 1000 Скопје. 

2. Согласноста за именување на Димче Панов за ди-
ректор на Брокерската куќа Мој Брокер АД Скопје се 
дава за периодот до одржувањето на првото годишно 
собрание на Друштвото, согласно Статутот на Брокер-
ската куќа број УЗП 10822/07 од 24.10.2007 година со 
кој кандидатот е именуван за директор на Брокерската 
куќа. 

3. Согласноста за именување на Димче Панов пре-
станува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на 
ова решение биде разрешено од функцијата директор 
на Брокерската куќа Мој Брокер АД Скопје, со денот 
на одземање на согласноста за именување на директор 
од страна на Комисијата за хартии од вредност, и во 
други случаи утврдени со закон. 

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

 
Бр. 07-117/4            Комисија за хартии од вредност 

21 јануари 2008 година                  Претседател, 
             Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
267. 

Врз основа на член 107 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на ден 21.01.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  
БРОКЕРСКА КУЌА 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокерската куќа 

МОЈ БРОКЕР АД Скопје, со седиште на ул. „Вељко 
Влаховиќ“ бр. 1а/1/1, 1000 Скопје, Република Македо-
нија. 

2. Брокерската куќа МОЈ БРОКЕР АД Скопје, сог-
ласно со член 94, точки а), ѓ) и е) ќе ги врши следниве 
работи: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

- дејствување како покровител при котација и 
- инвестиционо советување. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 
Бр. 07-44/4            Комисија за хартии од вредност 

21 јануари 2008 година                  Претседател, 
             Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
268. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на ден 21.01.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Билјана Ари-

занкова, дипломиран економист, родена на ден 
01.06.1970 година во Штип, за директор на Брокерска-
та куќа Пеон Брокер АД Скопје, со седиште на ул. „8 
Ударна бригада“ бр. 20б, 1000 Скопје. 

2. Согласноста за именување на Билјана Аризанко-
ва за директор на Брокерската куќа Пеон Брокер АД 
Скопје се дава за периодот до одржувањето на првото 
годишно собрание на Друштвото, согласно Статутот на 
Брокерската куќа број УЗП 5971/2007 од 29.10.2007 го-
дина со кој кандидатот е именуван за директор на Бро-
керската куќа. 

3. Согласноста за именување на Билјана Аризанко-
ва престанува да важи и пред истекот на рокот утврден 
во точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 
на ова решение биде разрешено од функцијата дире-
ктор на Брокерската куќа Пеон Брокер АД Скопје, со 
денот на одземање на согласноста за именување на ди-
ректор од страна на Комисијата за хартии од вредност, 
и во други случаи утврдени со закон. 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-309/1            Комисија за хартии од вредност 

21 јануари 2008 година                  Претседател, 
              Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
269. 

Врз основа на член 107 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на ден 21.01.2008 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  

БРОКЕРСКА КУЌА 
 
1. Се дава дозвола за работење на брокерската куќа 

ПЕОН БРОКЕР АД Скопје, со седиште на ул. „8 Удар-
на бригада“ бр. 20б, 1000 Скопје. 

2. Брокерската куќа ПЕОН БРОКЕР АД Скопје, 
согласно со член 94, точки а), ѓ) и е) ќе ги врши след-
ниве работи: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

- дејствување како покровител при котација и 
- инвестиционо советување. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 
Бр. 07-308/1            Комисија за хартии од вредност 

21 јануари 2008 година                  Претседател, 
             Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
 

JP СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ 
270. 

Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07) и 
член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен 
весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник 
на РМ, на седницата одржана на 29.11.2007 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  

ЗА 2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата за службеното гласило „Службен весник на 
Република Македонија“ за 2008 година. 

 
Член 2 

Цената на годишната претплата за службеното гла-
сило „Службен весник на Република Македонија“ за 
2008 година за домашни правни и физички лица се 
утврдува на 9.200,00 денари, со можност за плаќање на 
рати. 

Член 3 
Цената на годишната претплата за службеното гла-

сило „Службен весник на Република Македонија“ за 
2008 година за правни и физички лица со седиште или 
живеалиште во странство се утврдува на 295,00 EUR. 

 
Член 4 

Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои ќе 
изразат желба во текот на 2008 година да го зголемат, 
односно намалат бројот на службеното гласило „Служ-
бен весник на Република Македонија“ или да се претп-
латат во текот на 2008 година за пократок период од 12 
месеци, цената се утврдува во износ од 920,00 денари 
на месечно ниво. 

 
Член 5 

Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е 
пресметан и данокот на додадена вредност. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност 
од Владата на Република Македонија, со примена од 
01.01.2008 година. 

 
 Бр. 02-7296/1                             Управен одбор 

29 ноември 2007 година                   Претседател, 
     Скопје                              Жарко Јовановски, с.р. 

___________ 
 

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ - СКОПЈЕ 
271. 

 
НАСТАВНА ПРОГРАМА 

ЗА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ ТУРИСТИЧКИ 
ВОДИЧ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Наставната програма, по која што Факултетот за ту-

ризам во Скопје ќе ја изведува наставата за стручен ис-
пит по кој што кандидатите ќе се стекнат со Сертифи-
кат и звање „туристички водич“ во Република Македо-
нија, произлегува како потреба на туристичкото сто-
панство во државата, но пред сé, како потреба на тури-
стичките агенции и здруженија регистрирани во наша-
та земја што се занимаваат со оваа дејност. 

Основата на наставната програма произлегува, исто 
така, од определбите на Владата на Република Македо-
нија за интезивни вложувања во развојот на туризмот, 
преку кој што ќе оствари промоција на националното 
природно наследство, како и на културните вредности 
во државата. 

Наставната програма што Наставно-научниот совет 
на Факултетот за туризам - Скопје ја усвои и предлага, 
опфаќа осум одделни предмети што по својата содржи-
на се неопходни за квалитетна и добро осмислена на-
става и обука на кадри кои ќе работат во туристички 
сојузи, здруженија и агенции како туристички водичи 
за потреба на домашни и странски туристи. 

Наставната програма ги содржи следните наставни 
предмети: 

 
1. ОСНОВИ НА ТУРИЗМОТ: 

 
Поим на туризмот и видови на туризмот; Основни 

карактеристики на развојот на туризмот; Основни кара-
ктеристики на епохите во развојот на туризмот; Совре-
мени тенденции во меѓународниот туризам; Глобални 
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туристички движења; Поим на услуги и услужни дејно-
сти во туризмот; Основни фактори на развој на туриз-
мот; Дефинирање на потрошувачи во туризмот; Видо-
ви туристички патувања; Карактеристики на туристич-
киот пазар; Специфичности на туристичка понуда и 
побарувачка; Хетерогеност на туристички движења; 
Дефинирање на поимот туристички мотиви и нивни ка-
рактеристики; Основни функции на туризмот; Значење 
и улога на маркетинг во туризмот; Заштита и унапре-
дување на животната средина и туристички развој; По-
им и значење на одржливиот развој на туризмот; По-
важни трендови во туризмот. 

 
2. НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧКА   

ГЕОГРАФИЈА: 
 
Туристичко-географска положба и граници на Ре-

публика Македонија; Природно-географските потенци-
јали за развој на туризмот во Република Македонија, 
како што се: геоморфолошките туристички мотиви, хи-
дролошките туристички мотиви, климата како фактор 
за развој на туризмот и биогеографските мотиви; Ан-
тропогени туристички потенцијали за развој на туриз-
мот во Република Македонија, како што се: етносоци-
јалните туристички мотиви, културно-историските зна-
менитости и манифестационите туристички мотиви; 
Пејсажните и амбиенталните туристички вредности; 
Туристичката валоризација на одделни природно-гео-
графски  и антропогени туристички добра во Републи-
ка Македонија; Регионален развој на туризмот; Град-
ските туристички центри како специфични транзитни 
туристички мотиви; Езерските туристички места; Пла-
нинските туристички места; Бањските туристички ме-
ста; Видовите на туризмот и нивната туристичка регио-
нализација; Развојот на руралниот туризам; Конгресни-
от туризам; Транзитниот туризам; Здравствениот тури-
зам; Спортскиот туризам; Манифестационен туризам; 
Верски туризам; Вински туризам; Културолошкиот 
туризам; Алтернативните форми на туризмот; Нацио-
налните паркови-со посебна точка која ќе се однесува 
на Природното наследство во Република Македонија 
(кое претставува дел од природата и се состои од гео-
лошки,  физичко-географски или биолошки формации 
кои имаат исклучителна вредност од естетска, конзер-
вациска или научна гледна точка); Заштитата на живот-
ната средина (во Република Македонија има воспоста-
вено систем на заштитени подрачја кои се карактеризи-
раат со голема биолошка и пределска разновидност); 
Туризмот и одржливиот развој; Екотуризамот; Матери-
јалната база за развој на туризмот, како што се: хотели-
те, мотелите, преноќевалиштата, туристичките кампо-
ви и туристичките населби, планинарските домови, по-
тоа сообраќајната поврзаност и останатите инфрастру-
ктурни карактеристики; Основните карактеристики на 
туристичкиот промет; Хиерархијата во општественото 
креирање на туристичката политика и Стратегијата за 
развој на туризмот во Република Македонија. 

 
3. НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА: 

 
Предисториски период: Постар неолит, Рана брон-

зена епоха, Бронзен период, Ран железен период; Ан-
тичка Македонија: Создавање  на македонска династи-
ја Караниди, Филип II и Александар III, Птоломеи, Ан-
тигони и Селевкиди, Пропаѓање на македонската ан-
тичка држава; Римско-византиска ера: Македонија под 
римска власт, Формирање  римски колонии, Варварски 

походи во Македонија, Поделба на Римската империја; 
Македонија и словенското населување: Словени го на-
селуваат Балканот, Словени ја населуваат Македонија; 
Македонски Склавинии: Осум македонски племиња, 
Први обиди за формирање словенска држава, Византи-
ски обиди за господство врз Словените во Македонија; 
Христијанизација и културни текови: Наметнување на 
христијанството, Обиди за елинизирање на Словените; 
Глаголството во Македонија: Константин и Методија, 
Создавање на прва словенска азбука-глаголица, Миси-
ите на Солунските браќа, Дејноста на Св. Климент и 
Наум во Кутмичевица, Создавање кирилица; Богомил-
ско движење: Учењето на богомилството, Богомилство 
како светски реформаторски процес; Средновековна 
македонска држава: Востанија на комитопулите, Само-
иловото царство до неговото пропаѓање 1018 година; 
Востанија за обнова на царството: Петар Дељан, Ѓорѓи 
Војтех; Крстоносни војни и самостојни македонски 
кнежевства во XII век: Крстоносниот пат низ Македо-
нија, Последици од крстоносните војни за Македонија; 
Македонија под власт на српската династија Немањи-
ќи: Проширување на српската држава во Македонија, 
Пропаст на српската држава по смртта на цар Душан; 
Македонски држави до смртта на Марко Крале: Сред-
новековни држави во Македонија во XIV век, Македо-
нија станува османлиска провинција по смртта на Мар-
ко Крале; Османлиско господство во Македонија: По-
ложбата  на македонско население; Ајдучки движења: 
Ајдуството како прв обид на отпор; Карпошево воста-
ние: Причини и последици од востанието; Криза на ос-
манлискиот систем и будење на македонската нацио-
нална свест: Феудална анархија, Промена на тимаро-
спахискиот систем; Национален романтизам и утврду-
вање македонска национална свест, Македонска гра-
ѓанска класа, Македонска преродба; Буни и востанија 
во Македонија: Негушко востание, Прилепско-мариов-
ска буна, Кратовска буна, Разловечко востание, Крес-
ненско востание; Културно-образовна дејност меѓу Ма-
кедонците, Формирање на  ВМРО Илинденско воста-
ние: Солунски конгрес, Смрт на Гоце Делчев, Смилев-
ски конгрес, Илинденско востание, Крушевска репуб-
лика, Последици од неуспехот на востанието; Македо-
нија до Втората Светска Војна и поделбите: Младотур-
ска револуција, Прва Балканска војна и Лондонски 
мир, Втора Балканска Војна и Букурешки мир; Маке-
донија во Првата Светска Војна и меѓу двете Светски 
Војни: Учество на Македонците во Првата Светска 
Војна, Решенијата на Версајската мировна конферен-
ција, Асимилација на Македонското  население; Втора 
Светска војна и македонското прашање: Македонија 
како самостоен фактор во војната, Поврзување со јуж-
нословенски  народи, Второ заседание на АВНОЈ; Ма-
кедонија во состав на СФРЈ: Изградба на македонската 
држава во СФРЈ до нејзиното распаѓање; Распаѓање на 
СФРЈ и промени на Балканскиот Полуостров; Форми-
рање самостојна и независна македонска држава-Ре-
публика Македонија; Државно уредување на Републи-
ка Македонија. 

 
4. КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗМОТ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: 
 
Поимот култура: начин на живеење, процес на соз-

давање, негување и користење на уметничкото творе-
ње; Толкување на основни поими од културата и туриз-
мот: култура, уметност, културна потреба, туристичка 
културна потреба и културни навики; Културни добра 
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од нивно формирање па се до нивно ставање во функ-
ција на туризмот: поим, класификација и карактеристи-
ки на културни добра, лоцирање, пропаѓање и заштита 
на културни добра, меѓународни документи (конвен-
ции, повелби, препораки и сл.) за третманот на култур-
ното наследство во целокупниот развој, туристичка ва-
лоризација на културните добра (поим, методи, цели и 
постапки) на одделни видови на културни добра; обли-
кување и туристичко уредување на културните добра, 
цркви и манастири, музеи, галерии и други културни 
институции како фактор на дифузија и анимација во 
културата, маркетинг, начин на презентација и облици 
за користење на културното наследство, менаџмент и 
промоција на културните добра во туризмот и културо-
лошки туризам (поим, претпоставки, параметри и пока-
затели на развиеност на културните добра во Републи-
ка Македонија). 

Културно наследство: сведоштво на човековото 
творење во минатото и формирање на културен иден-
титет, дефиниции, видови на културно наследство  во 
меѓународната и домашната регулативе, карактеристи-
ки на културното наследство на Република Македони-
ја, најзначајните културни споменици во Република 
Македонија – сведоштва за цивилизациските придоби-
вки на нашето тло, заштита на културното наследство, 
законската регулативе во Република Македонија и ком-
паративните меѓународни стандарди, меѓународни ор-
ганизации и органи кои се грижат за заштита, презен-
тација и ревитализација на културното наследство сог-
ледано како заедничко наследство на сите. 

Ликовна уметност низ просторот, времето и туриз-
мот: преглед и развој на ликовната уметност од почето-
ците до денес (архитектура, сликарство, вајарство и  
применета уметност во Република Македонија, можно-
сти и облици на туристичка презентација на ликовната 
уметност. 

Останати уметности низ просторот, времето и ту-
ризмот: создавање и развој, карактеристики и најзна-
чајни уметници и уметнички остварувања во театарска-
та уметност, книжевно и музичко творештво, фотогра-
фија, филм и фолклорно наследство во Република Ма-
кедонија; Посебен акцент на формите и можностите на 
туристичката презентација на остварувања во овие об-
ласти. 

Културен туризам: Вклучување на културното нас-
ледство и современото уметничко творештво во разво-
јот на туризмот, теорија и искуства од меѓународно и 
национално ниво за туристичка валоризација на кул-
турното наследство. Туристичка политика, културна 
политика, услови за одвивање и развивање на културен 
туризам во Република Македонија. 

 
5. МЕНАЏМЕНТ ВО ХОТЕЛИЕРСТВОТО  

И ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ: 
 

Основни карактеристики на туристичкиот пазар од 
аспект на туристички агенции и туроператорска деј-
ност, местото и улогата на туристичките агенции на ту-
ристичкиот пазар, Поделба на туристичките агенции, 
Туроператори, Производ на туристичките агенции, 
Подготовка на рекламен материјал, Технологија на ра-
ботење на туристичките агенции, Организација на ра-
ботењето, Управување со туристичките агенции, Аген-
циски маркетинг. 

Поим, дефиниција, важности и  принципи на ме-
наџмент во хотелиерството, тенденција во развојот на 
хотелско-угостителските капацитети во Република Ма-
кедонија, Принципи на менаџирање во хотелиерството, 
функции на менаџмент во хотелиерството, класифика-
ција на хотелските објекти, односи меѓу хотелски прет-
пријатија и туристички агенции, Меѓународни  хотел-
ски ланци и брендови во хотелиерството. 

 
6. ИНФОРМАТИВНО-ВОДИЧКАСЛУЖБА  

ВО ТУРИЗМОТ: 
 
Место и улога на информативната служба во туриз-

мот; Карактеристики на информативно пропагандна 
дејност во туризмот; Место и функција на водичката 
служба во туризмот; Поим на услуги во туризмот; Ме-
сто и улога на туристичките водичи во реализација на 
туристички аранжман; Специфичност на работа на ту-
ристичките водичи; Методологија на работа на тури-
стички водичи; Документација во реализација на тури-
стички аранжмани; Непредвидливи ситуации во работа 
на туристички водичи; Царински девизни прописи; 
Прописи за меѓународен превоз на патници и багаж; 
Прописи за наутички туризам; Однесување и етика во 
работата на туристичките водичи; Заштита на потро-
шувачот во туризмот; Практични совети во работата на 
туристичките водичи; Информираност-битен фактор во 
работата на туристичките водичи; ГДС во функција на 
развој на водичка служба; Уметност на водење. 

 
7. ОСНОВИ НА  ТУРИСТИЧКАТА ПОЛИТИКА  

И ПРОПИСИ ВО ТУРИЗМОТ: 
 
Основни инструменти на туристичката политика; 

Основни системски прописи и мерки на економска по-
литика на Републиката од значење за работа и движење 
во туризмот; Основни одредби на Закон за туризам; 
Основни одредби на просторниот план на Р.М.; Основ-
ни одредби на Закон за заштита на животна средина; 
Закон за заштита на природата; Стратегија на развој на 
туризмот; Развојна политика; Системски прописи; Ту-
ристичка инспекција; Правци на натамошен развој на 
туризмот. 

 
8. СТРАНСКИ ЈАЗИК: 

 
Наставата според дадената наставна програма ќе се 

изведува во просториите на Факултетот за туризам во 
Скопје на булевар: „Партизански одреди“ бр. 99-спро-
ти Трговскиот центар „Лептокариа“, во општина Кар-
пош-Скопје. 

Факултетот располага со училници, амфитеатар и 
други простории, опремени со најсовремени технички 
средства (компјутери, телевизори, видеорекордери, 
DVD плеери, LCD проектори, сараунд озвучување, гра-
фоскопи...) преку кои што се изведува супермодерна и 
висококвалитетна настава. 

Наставата ќе ја изведуваат еминентни професори од 
нашиот Факултет, ангажирани професори од други ви-
сокообразовни институции во држвата и надвор од  неа 
како и експерти во својата област, докажани во пракса 
преку своето работење во туристичката дејност. 

   
    Бр. 03-25/1             Факултет за туризам-Скопје 

6 февруари 2008 година     Декан,  
             Скопје            проф. д-р Аце Миленковски, с.р. 
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