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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1987. 
Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-

ните заедници ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ЗГ – 3 – ДОБ-
РИДОЛ, ТУМЧЕВИШТЕ, ЧЕГРАНЕ" СО СКРА-
ТЕН  НАЗИВ  “ЗГ – 3 Д.Т.Ч“  ОД  С. ЧЕГРАНЕ,  

ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница "ЗГ – 3 – Добри-

дол, Тумчевиште, Чегране" со скратен назив “ЗГ-3-
Д.Т.Ч“ од с. Чегране, општина Гостивар, се пренесува на 
користење и управување инфраструктурата на разводна-
та мрежа за наводнување со зафатно место за снабдува-
ње со вода (водозафат) од ХМС "Гостиварско Поле", и 
која ја опфаќа мрежата на територијата за наводнување 
на оваа водна заедница на површина на земјоделско зем-
јиште од 400ха, а која претставува хидротехничка цели-
на за хидромелиоративната единица на водната заедница 
утврдена врз основа на прегледна карта, и тоа: 

 - едно зафатно место (водозафати) со зафатна град-
ба (ZG) за зафаќање вода за наводнување од Главниот 
канал (DMK) на Хидромелиоративниот систем “Гости-
варско Поле“ и тоа: 

(1) зафатно место на ZG – 3 на стационажа на зафатот 
од 7+546 од Главниот канал (ГK), со главен вод 3 (GV-3)  

- цевковод на главниот вод GV-3 со еден затворач со 
дијаметар Ф500, цевки од типот “АС“ (азбестоцементни) 
и со дијаметар Ф500, должина 950м. со два линиски за-
творачи, еден воздушен вентил и капацитет од 360л/с; 

- цевковод на разделниот вод RV – 5/3, со цевки од 
типот “АС“(азбестоцементни) и со дијаметар Ф300, 
должина 500м. класа Б, и капацитет од 90л/с; 
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- цевководи на пет делнични водови (DV–0/5, DV–2/5, 

DV–3/5, DV–4/5, DV–5/5) со цевки од типот “АС“(азбе-
стоцементни), класа B, со дијаметар Ф300, вкупна должи-
на на сите водови од 5.017м, со 8 линиски затворачи, 9 
воздушни вентили, 45 хидранти и 6 испусти по должина 
на цевководите и капацитет од 90л/с. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Kомисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр. 19-3844/1                    Претседател на Владата 

12 август 2008 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1988. 

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-
ните заедници ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 12.08.2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-

ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "УРА" 
- С. ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница "Ура" од с. 
Џепчиште, општина Тетово, се пренесува на користење 
и управување инфраструктурата на  разводната мрежа 
за наводнување со две зафатни места за снабдување со 
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вода (водозафати) од Магистралниот канал “Радиовце 
– Бистрица“ на ХМС “Полог“  и која ја опфаќа мрежата 
на територијата на оваа водна заедница за наводнување 
на површина на земјоделско земјиште од 190ха, а која 
претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица на водната заедница утврдена врз ос-
нова на прегледна карта, и тоа: 

- четири зафатни местa (водозафати) со зафатни 
градби (ZG) за зафаќање вода за наводнување од Маги-
стралниот канал “Радиовце Бистрица“ (MK) на Хидро-
мелиоративниот систем “Полог“ и тоа: 

(1) зафатни места на ZG – 1, ZG - 2, ZG - 3, ZG - 4 
од Магистралниот канал (МK), со главни земјани кана-
ли 1, 2, 3, 4 (GK-1, GK-2, GK-3 и GK-4)  

- тип и вид на канали и/или цевководи на разводна-
та мрежа и тоа: 

(1) главен канал – GK-1 -  земјен, должина 850м. и 
со профил на каналот 60/40/60см. (b/B/h);  

(2) главен канал - GK-2 - земјен, должина 200м. и 
со профил на каналот 60/40/60см. (b/B/h); 

(3) главен канал – GK-3 - земјен, должина 550м. и 
со профил на каналот 60/40/60см. (b/B/h);  

(4) главен канал – GK-4 - земјен, должина 800м. и 
со профил на каналот 60/40/60см. (b/B/h), и 

(5) земјани разводни канали на разводен канал 1 
(RК1-1), со вкупна должина 1.150м. и со профил на ка-
налот 60/40/60см. (b/B/h). 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната зaедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр. 19-3845/1                    Претседател на Владата 

12 август 2008 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1989. 

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-
ните заедници ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 12.08. 2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-

ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА  "СВЕТИ  
НИКОЛЕ", ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница "Свети Нико-
ле", општина Свети Николе, се пренесува на користење 
и управување дел од инфраструктурата на разводната 
мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот си-
стем "Брегалница", со која е опфатена мрежата за на-
воднување на територијата на оваа водна заедница ка-
ко површина на земјоделско земјиште од 1013ха и која 
претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица на водната заедница утврдена врз ос-
нова на прегледна карта, и тоа: 

- две зафатни места (водозафати) со зафатни градби 
(ZG) за зафаќање вода за наводнување од Десниот ма-
гистрален канал (DMK) на Хидромелиоративниот си-
стем “Брегалница“ и тоа: 

(1) зафатно место ZG – 24 на стационажа на зафа-
тот од 69+987 од Десниот магистрален канал (DMK), 
со главен цевковод 24 (GC-24) од типот “АС“ (азбесто-
цементен) и класа “В“, со должина од 815м. и со дија-
метар Ф600, и 

(2) зафатно место ZG – 25 на стационажа на зафа-
тот од 76+180 од Десниот магистрален канал (DMK), 
со главен цевковод 25 (GC-25) од типот “АС“ (азбесто-
цементен) и класа "С", со должина од 574м. и со дија-
метар Ф400; и  

- разводна мрежа за наводнување и тоа: 
(1) главен цевковод 24 (GC–24) со должина од 

18.663м. со цевковод од типот “АС“ (азбестоцементен) 
и класа “В“ и “С“, со дијаметар од Ф400 до Ф200 и по 
должина на мрежата со 16 затворачи, 142 хидранти, 9 
воздушни вентили и 10 изливни места, и   

(2) главен цевковод 25 (GC–25) со должина од 
10.883м. со цевковод од типот “АС“ (азбестоцементен) 
и класа “В“ и “С“, со дијаметар од Ф350 до Ф150 и по 
должина на мрежата со 13 затворачи, 82 хидранти, 15 
воздушни вентили и 15 изливни места. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната зaедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр. 19-3846/1                    Претседател на Владата 

12 август 2008 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1990. 

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-
ните заедници ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "МАНАСТИРЕЦ 

- ВОЗАРЦИ" ОД С. МАНАСТИРЕЦ, 
 ОПШТИНА РОСОМАН 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница "Манастирец - 
Возарци" од с. Манастирец, општина Росоман, се пре-
несува на користење и управување дел од инфрастру-
ктурата на разводната мрежа за наводнување од Хи-
дромелиоративниот систем "Тиквеш", со која е опфате-
на мрежата за наводнување на територијата на оваа 
водна заедница како проектирана површина на земјо-
делско земјиште од 541ха, која претставува хидротех-
ничка целина за хидромелиоративната единица на вод-
ната заедница утврдена врз основа на прегледна карта, 
и тоа: 

- седум зафатни места (водозафати) од групниот ка-
нал GK-2: 

(1) зафатно место GC – 1 со главен цевковод (GC-1) 
(2) зафатно место GV – 3  со Главен вод (GV – 3);  
(3) зафатно место самостоен разводен вод SRV - 7 

со Главен вод (SRV - 7);  
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(4) зафатно место самостоен разводен вод SRV – 8 
од Главен вод (SRV – 8);  

(5) зафатно место самостоен разводен вод SRV - 9 
со Спореден разводен вод (SRV - 9);  

(6) зафатно место GV – 4 со Главен вод (GV – 4) и  
(7) зафатно место GC – 2 со Главниот цевковод (GС 

– 2); 
-  канали и/или цевководи тип и вид: 
(1) главен цевковод GC – 1 од азбестцементни це-

вки, должина од 1.950м. и со дијаметар Ф400 до Ф350;  
(2) главен вод GV – 3 од азбестцементни цевки, 

должина од 259м. и со дијаметар Ф400;  
(3) самостоен разводен вод SRV - 7 од азбестце-

ментни цевки, должина од 671м. и со дијаметар Ф250;  
(4) самостоен разводен вод SRV - 8 од азбестце-

ментни цевки, должина од 863м. и со дијаметар Ф300;  
(5) самостоен разводен вод SRV - 9 од азбестце-

ментни цевки, должина од 800м. и со дијаметар Ф400;  
(6) главен вод GV – 4 од азбестцементни цевки, 

должина од 667м. и со диајметар Ф400, и  
(7) главен цевковод GC – 2 од азбестцементни це-

вки, должина од 1.200м. и со дијаметар Ф350;  
-  разводна и делнична мрежа: 
(1) од азбестцементни цевки, должина од 17.870м. и 

со дијаметар Ф350 до Ф125; 55 затворачи, хидранти 235, и 
(2) од поливинил (пластични) цевководи, должина 

9.300м. со дијаметар од Ф225 до Ф160, 28 затворачи и 
83 хидранти.  

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната зaедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр. 19-3847/1                    Претседател на Владата 

12 август 2008 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1991. 

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-
ните заедници ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВА-
ЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА 
ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ГАБЕР" ОД С. ШЕМШЕВО, 

ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница "Габер" од с. 

Шемшево, општина Јегуновце, се пренесува на кори-
стење и управување дел од инфраструктурата на  раз-
водната мрежа за наводнување со седум зафатни места 
за снабдување  со вода (водозафати) од Магистралниот 
канал “Радиовце – Бистрица“ на ХМС “Полог“  и ја оп-
фаќа мрежата на територијата на оваа водна заедница 
за наводнување на површина на земјоделско земјиште 
од 510ха, а која претставува хидротехничка целина за 
хидромелиоративната единица на водната заедница 
утврдена врз основа на прегледна карта, и тоа: 

- седум зафатни местa (водозафати) со зафатни 
градби (ZG) за зафаќање вода за наводнување од Маги-
стралниот канал “Радиовце Бистрица“ (MK) на Хидро-
мелиоративниот систем “Полог“ и тоа: 

(1) зафатно место (ZG – 2) на Магистралниот канал 
(МK), со главен цевковод 2  (GV-2)  

(2) зафатно место (ZG – 5) на Магистралниот канал 
(МK), со главен цевковод 5 (GV-5)  

(3) пет зафатни места (ZG-1, ZG-3, ZG-4, ZG-6, ZG-
7) на Магистралниот канал (МK), со земјани канали 
(GV-1, GV-3, GV-4, GV-6, GV-7)  

- тип и вид на канали и/или цевководи на разводна-
та мрежа: 

(1) еден главен цевковод –GV-2 -  од азбестцемент-
ни цевки, должина 850м. и со дијаметар Ф200;  

(2) еден главен вод – GV-5 – со вкупна должина од 
2.380м., земјен со должина од 900м., бетонски со дол-
жина од 700м. и цевковод од азбестцементни цевки, 
должина 780м. и со дијаметар Ф400, и  

(3) земјани канали GV-1, GV-3, GV-4, GV-6 и GV-7, 
со вкупна должина од 5.100м. и профил 40/60/40см. 
(b/B/h).  

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр. 19-3848/1                    Претседател на Владата 

12 август 2008 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1992. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 12.08.2008 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-

ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ПИРОК“  
ОД С.ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница „Пирок“ од 
с.Пирок, општина Боговиње, се пренесува на користе-
ње и управување инфраструктурата на каналската раз-
водната мрежа за наводнување како независен хидро-
мелиоративниот систем со која е опфатена мрежата за 
наводнување на територијата на оваа водна заедница 
како површина на земјоделско земјиште од 300 ха и ко-
ја претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица на водната заедница утврдена врз ос-
нова на прегледна карта и тоа:  

- едно зафатно место (водозафат) од „Шарски Ка-
нал“ на река Бистрица; 

- групен канал (GK – 1), азбестцементен цевковод 
со должина од 800 м. и дијаметар Ф400; 

- групен канал (GK – 2), земјен, со должина од 2750 
м. и димензии (профил) 40/50/80 см; 
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- групен канал (GK – 3), бетониран во должина од 
750 м. и во продолжение земјен во должина од 1.950 м. 
и профил 40/50/80; 

- групен канал (GK – 4) земјен, со должина од 1450 
м. и димензии (профил) 40/50/80 см, и 

- разводна мрежа од земјени канали со должина од 
1600 м. и димензии (профил) 40/50/80 см.  
 

Член 2 
Пренесувањето во владение на Водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-3849/1                    Претседател на Владата 

12 август 2008 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1993. 

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-
ните заедници ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 12.08.2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ТИМЈАНИК 2" 

- С. ДОЛНИ ДИСАН, ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница "Тимјаник 2" 

од с. Долни Дисан, општина Неготино, се пренесува на 
користење и управување дел од инфраструктурата и  
разводната мрежа за наводнување од Хидромелиора-
тивниот систем "Тиквеш", со која е опфатена мрежата 
за наводнување на територијата на оваа водна заедница 
како проектирана површина на земјоделско земјиште 
од 266ха и која претставува хидротехничка целина за 
хидромелиоративната единица на водната заедница 
утврдена врз основа на прегледна карта, и тоа: 

- три зафатни места за снабдување со вода (водоза-
фати) М5, М11 и М12 од магистралната линија на отво-
рениот канал (МL), кој зема вода од изливниот базен 
кај с. Марена; 

- цевковод на водозафатот М – 5, тип “АС“ (азбе-
стоцементен), класа В, со должина од 1857м. со дија-
метар Ф400, 17 хидранти, еден испуст, два воздушни 
вентили, 4 плоснати затворачи и  

Разводна мрежа од: 
(1) цевковод М – 5/1, тип “АС“ (азбестоцементен), 

со должина од 1242м. класа В и С, со дијаметар од  
Ф350 до Ф125, 10 хидранти, еден испуст и еден плос-
нат затворач со Ф350; 

(2) цевковод М – 5/2, тип “АС“ (азбестоцементен), 
со должина од 1028м. класа В и С, со дијаметар од  
Ф250 до Ф125, 8 хидранти, еден испуст и еден плоснат 
затворач; 

(3) цевковод М – 5/3, тип “АС“ (азбестоцементен), 
со должина од 488м. класа В, со дијаметар од  Ф175 до 
Ф125, 3 хидранти, еден испуст и еден овален затворач; 

(4) цевковод М – 5/4, тип “АС“ (азбестоцементен), 
со должина од 1043м. класа В и С, со дијаметар од  
Ф300 до Ф150, 10 хидранти, еден испуст и еден овален 
затворач; и 

(5) цевковод М – 5/5, тип “АС“ (азбестоцементен), 
со должина од 486м. класа В и С, со дијаметар од  
Ф200 до Ф150, 5 хидранти, еден испуст и два овални 
затворачи; 

- цевковод на водозафатот М – 11, тип “АС“ (азбе-
стоцементен), класа В и С, со должина од 1629м., со 
дијаметар од  Ф350 до Ф150, 16 хидранти, еден испуст, 
еден воздушен вентил и еден плоснат затворач и 

- цевковод на водозафатот М – 12, тип “АС“ (азбе-
стоцементен), класа В и С, со должина од 1206м., со 
дијаметар од  Ф300 до Ф125, 11 хидранти, еден испуст, 
еден воздушен вентил и два плоснати затворачи. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната зaедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр. 19-3850/1                    Претседател на Владата 

12 август 2008 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1994. 

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-
ните заедници ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ  НА  ВОДНАТА  ЗАЕДНИЦА  "ЗРНОВЦИ" 

- С. ЗРНОВЦИ, ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница "Зрновци" од 

с. Зрновци, општина Зрновци, се пренесува на користе-
ње и управување дел од инфраструктурата на разводна-
та мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот си-
стем "Брегалница", со која е опфатена мрежата за на-
воднување на територијата на оваа водна заедница ка-
ко проектирана површина на земјоделско земјиште од 
680ха и која претставува хидротехничка целина за хи-
дромелиоративната единица на водната заедница утвр-
дена врз основа на прегледна карта, и тоа: 

- дванаесет зафатни места (водозафати) со зафатни 
градби (ZG) на собирните делнични водови (SDV) и 
тоа: 

(1) зафатно место SDV – 14 на стационажа од 11км. 
+ 000м.; 

(2) зафатно место SDV – 15 на стационажа од 11км. 
+ 500м.;  

(3) зафатно место SDV – 16 на стационажа од 12км. 
+ 000м.;  

(4) зафатно место SDV – 17 на стационажа од 12км. 
+ 500м.;  

(5) зафатно место SDV – 18 на стационажа од 14км. 
+ 000м.;  

(6) зафатно место SDV – 19 на стационажа од 14км. 
+ 000м.;  

(7) зафатно место SDV – 20 на стационажа од 14км. 
+ 500м.; 
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(8) зафатно место SDV – 21 на стационажа од 15км. 
+ 000м.; 

(9) зафатно место SDV – 22 на стационажа од 15км. 
+ 500м.;  

(10) зафатно место SDV – 23 на стационажа од 
16км. + 000м.,  

(11) зафатно место SDV – 24 на стационажа од 
16км. + 500м. и 

(12) зафатно место сигурносен објект – испуст (SО) 
“Зрновци“, на стационажа од 13 км.+205м. со кои се за-
фаќа вода за наводнување од Левиот магистрален ка-
нал (LMK) на Хидромелиоративниот систем “Брегал-
ница“; 

- водозафати на Реката “Зрновка“ и тоа: 
(1) Водозафат “Морошка Вада“; и (2) Водозафат 

“Централна Вада“; 
- водозафати на Реката “Брегалница“ и тоа: 
(1) Водозафат “Задружен“;  
(2) Водозафат “Лаката“;  
(3) Водозафат “Дупченски“, и  
(4) Водозафат “Морошки“; 
-  разводна мрежа за наводнување која се состои од:   
(1) цевковод од азбест – цементни цевки (АС), со 

вкупна должина од 82.858м. и со дијаметар од Ф300 до 
Ф200;  

(2) 11 затворачи, и 
(3) 86 хидранти; 
- бетонски канали за наводнување со вкупна должи-

на од 1.110м; и  
- земјани канали за наводнување со должина од 

47.100м  
- дрвена барака од 55м2 со плац (стопански двор) 

од 140м2 во с. Зрновци, како магацински простор за 
сместување на водостопанска опрема и материјали. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната зaедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр. 19-3851/1                    Претседател на Владата 

12 август 2008 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1995. 

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-
ните заедници (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ГЛИШИЌ" 

- КАВАДАРЦИ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница "Глишиќ" - Ка-

вадарци, општина Кавадарци, се пренесува на користе-
ње и управување дел од инфраструктурата на разводна-
та мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот си-
стем "Тиквеш", со која е опфатена мрежата за наводну-

вање на територијата на оваа водна заедница како про-
ектирана површина на земјоделско земјиште од 343,4ха 
и која претставува хидротехничка целина за хидроме-
лиоративната единица на водната заедница утврдена 
врз основа на прегледна карта, и тоа: 

-  десет зафатни места (водозафати) за зафаќање во-
да од:  

(1) водозафат од изливен базен на пумпната стани-
ца “Сопот 2“ со водозафатна градба 1 (ZGV - 1);  

(2) два водозафати на каналот К2 од системот „Гли-
шиќ“ (К2Е1 и К2Е2), и       

(3) седум зафатни места (водозафати) на канал К3, 
самостојниот вод 1 и самостојниот вод 2 од системот 
“Глишиќ“ (К3А, К3В, К3С, К3D, К3Е, SV1 и SV2); 

- разводна мрежа за наводнување и одводнување од 
канали и/или цевководи: (1) бетонски цевководи на ка-
нал (К2Е), должина 4.848м. со дијаметар од Ф500 до 
Ф200, седум затворачи, 44 хидранти и десет испусти;  

(2)бетонски цевководи на канал  (К2Е2), должина 
5.622м. со дијаметар од Ф400 до Ф200, четири затвора-
чи, 52 хидранти и 15 испусти; 

(3)бетонски цевководи на канал (К3А), должина 
5.899м. со дијаметар од Ф400 до Ф200, седум затвора-
чи, 55 хидранти и 14 испусти;  

(4)бетонски цевководи на канал (К3В), должина 
560м. со дијаметар Ф200, еден затворач, пет хидранти 
и еден испуст;  

(5)бетонски цевководи на канал (К3С), должина 
4.262м. со дијаметар од Ф400 до Ф200, три затворачи, 
40 хидранти и 11 испусти;  

(6)бетонски цевководи на канал (К3D), должина 
480м. со дијаметар Ф200;  

(7)бетонски цевководи на канал  (К3Е), должина 
2.000м. со дијаметар од Ф400 до Ф200, два затворачи, 
17 хидранти и шест испусти;  

(8)ПВЦ цевководи на самостојниот вод (СВ1), дол-
жина 1.567м. со дијаметар од Ф225 до Ф160, три затво-
рачи, 15 хидранти, три воздушни вентили и два испу-
сти;  

(9)ПВЦ цевководи на самостојниот вод (СВ2), дол-
жина 1.341,70м. со дијаметар Ф160, 1 затворач, 12 хи-
дранти, 3 воздушни вентили и 2 испусти;  

(10) цевковод од полиетилен со висока густина, 
класа РЕ100 – НD160, должина од 1913м., 

(11) цевковод од полиетилен со висока густина, 
класа РЕ100 – НD160, должина од 404м., и 

(12) канали за одводнување, земјани, должина 
3.000м. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната зaедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр. 19-3852/1                    Претседател на Владата 

12 август 2008 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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Бр. 19-3853/1                                                                                     Претседател на Владата
12 август 2008 година                                                                                                на Република Македонија, 

      Скопје                                                                                                              м-р Никола Груевски, с.р. 
 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, 
донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 
НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ТИМЈАНИК 1“, ОПШТИНА НЕГОТИНО 

Член 2 
Пренесувањето на владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 

од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфра-
структурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

1996. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25.07.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ  
И ЗАЕДНИЧКИ  РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Член 1 
Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа се даваат на 

трајно користење движни ствари – компјутерска опрема на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, и тоа: 31 (триесет и еден) компјутер со 31 (триесет и еден) монитор и 23 (дваесет и 
три) мауси, со следните сериски броеви: 

1997. 
Врз основа на член 2 став 3 од Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денациона-

лизација (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/02 и 89/08), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА СЕДМА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА  

1. Република Македонија врши Седма емисија на обврзници за денационализација. 
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 30.000.000,00 ЕВРА. 
3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа одлука, опфатени се сите правосилни решенија за дена-

ционализација до 31.12.2007 година во кои како надомест се даваат обврзници. 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
       Бр. 19-3680/1                                    Заменик на претседателот 
12 август 2008 година                                             на Владата на Република 
            Скопје                                          Македонија, 
                                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998. 
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Член 2
Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Комисијата за односи со верските 

заедници и религиозни групи, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се 
даваат на трајно користење. 

 
Член 3 

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

Бр. 19-3792/1                                           Претседател на Владата 
12 август 2008 година                                       на Република Македонија, 
          Скопје                                                м-р Никола Груевски, с.р.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ  
СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа се даваат 
на трајно користење движни ствари – компјутерска опрема на Комисијата за односи со верските заедници 
и религиозни групи, и тоа: 8 компјутери со 8 монитори, 3 тастатури и 8 мауси, со следните сериски 
броеви: 

Член 2
Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа 
одлука. 

 
Член 3 

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

Бр. 19-3714/1                                          Заменик на претседателот 
12 август 2008 година                                          на Владата на Република 

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

____________________ 
1999. 
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2000. 
Врз основа на член 20, став 1 и член 27-a од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНИ  СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  

“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 

престанува користењето на недвижна ствар – земјиште 
лоцирано на Парцелата КП бр. 899/2 со површина од 
2149 м2, евидентирано во Поседовен лист бр. 1028, из-
даден од Државниот завод за геодетски  работи – Одде-
ление за премер и катастар, Штип. 

Недвижната ствар од став 1 на овој член се дава 
на користење на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип. 

 
Член 2 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука со целокупна документација ќе се извр-
ши помеѓу Министерството за одбрана и Универзите-
тот „Гоце Делчев“ во Штип. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
      Бр. 19-3819/1              Заменик на претседателот 
12 август 2008 година         на Владата на Република 
            Скопје                          Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2001. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА  
СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И ИЗНОСОТ НА 

ПАРТИЦИПАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши реализација на Програмата 

за остварување и развој на дејноста на студентскиот 
стандард за 2008 година, донесена од Владата на Ре-
публика Македонија под број 19-3693/1 од 25.07.2008 
година (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 97/08). 

Член 2 
Финансиските средства се обезбедени од Буџетот 

на Министерството за образование и наука за 2008 го-
дина, програма 6 – Студентски стандард, Потпрограма 
60, ставка 464 – разни трансфери. 

 
Член 3 

Во учебната 2008/2009 година, износот на месечна-
та стипендија за талентирани студенти ќе изнесува 
3.630,00 денари и ќе се исплаќа за девет месеци во те-
кот на студентската година. 

 
Член 4 

Во учебната 2008/2009 година, износот на сту-
дентски кредити ќе изнесува 2.420,00 денари и ќе се 
исплаќа за девет месеци во текот на студентската го-
дина. 

 
Член 5 

Во учебната 2008/2009 година, месечната стипенди-
ја на студенти – деца на бранители ќе изнесува 3.630,00 
денари и ќе се исплаќа за девет месеци во текот на сту-
дентската година. 

 
Член 6 

Во учебната 2008/2009 година, месечната стипенди-
ја за најталентирани ИТ – студенти ќе изнесува 
5.500,00 денари и ќе се исплаќа за девет месеци во те-
кот на студентската година. 

 
Член 7 

Во учебната 2008/2009 година, месечната стипенди-
ја за студенти – стипендисти со македонско потекло од 
земјите на балканскиот полуостров ќе изнесува 
3.300,00 денари и ќе се исплаќа за девет месеци во те-
кот на студентската година. 

 
Член 8 

Во учебната 2008/2009 година, месечната стипен-
дија за стипендисти согласно ЦЕПУС програма, ќе 
изнесува 55 евра во денарска противвредност и ќе се 
исплаќа за период, за кој студентот посетува настава 
на нашите универзитети во текот на студиската го-
дина. 

 
Член 9 

Во учебната 2008/2009 година, месечната стипенди-
ја за студент-стари корисници кои студираат на уни-
верзитетите надвор од Република Македонија, ќе изне-
сува 4.940,00 денари, а за евидентираните студенти ќе 
се исплаќа за девет месеци во текот на студиската го-
дина. 

 
Член 10 

Во учебната 2008/2009 година, како партиципација 
за сместување и исхрана на студенти во студентските 
домови, Министерството за образование и наука ќе 
плаќа по 3.410,00 денари месечно по студент, за 10 ме-
сеци во текот на годината. 
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Член 11 
Се задолжува Министерството за образование и на-

ука да ја изврши оваа одлука. 
 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
  Бр. 19-3972/1                    Претседател на Владата 

12 август 2008 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2002. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКИ СТИПЕНДИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши реализација на Програмата 

за остварување и развој на дејноста на ученичкиот 
стандард за 2008 година, донесена од Владата на Ре-
публика Македонија под број 19-3605/1 од 25.07.2008 
година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
97/08). 

 
Член 2 

Финансиските средства се обезбедени од Буџетот 
на Министерството за образование и наука за 2008 го-
дина, Програма 5-Ученички стандард, Потпрограма 50, 
ставка 464 – разни трансфери. 

 
Член 3 

Во учебната 2008/2009 година, месечната стипенди-
ја на талентираните ученици ќе изнесува 2.200 денари 
и ќе се исплаќа за девет месеци во текот на учебната 
година. 

 
Член 4 

Во учебната 2008/2009 година, стипендиите за уче-
ниците – деца на бранители и одличните ученици – Ро-
ми, ќе изнесува 2.200 денари и ќе се исплаќа за девет 
месеци во текот на учебната година. 

 
Член 5 

Во учебната 2008/2009 година, како партиципација 
за сместување и исхрана на ученици во ученичките до-
мови, Министерството за образование и наука ќе плаќа 
по 4.500 денари месечно по ученик, за 10 месеци во те-
кот на годината. 

 
Член 6 

Се задолжува Министерството за образование и на-
ука да ја изврши оваа одлука. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр. 19-3973/1                    Претседател на Владата 
12 август 2008 година           на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2003. 

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 1 од Законот 
за катастар на недвижности (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 40/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ  
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот 
на Агенцијата за катастар на недвижности бр. 02-
8263/19 од 31.07.2008 година, донесен од Управниот 
одбор на оваа агенција, на седницата одржана на 
31.07.2008 година. 

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
       Бр. 19-3867/1               Заменик на претседателот 
12 август 2008 година          на Владата на Република 
             Скопје                      Македонија, 
                                          Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
2004. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за здрав-
ствената заштита (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06 и 5/07), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15.04.2008 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА 
УСТАНОВА–КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ  
БОЛЕСТИ “СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ“  

– СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се основа Јавна здравствена уста-

нова – Клиника по хируршки болести “Свети Наум 
Охридски“ – Скопје, со седиште во Скопје, ул. “11-
ти Октомври“ бр. 53, согласно Законот за здравстве-
ната заштита и Правилникот за поблиските простор-
ни услови, опремата и кадрите за основање и работе-
ње на здравствените установи (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 11/92, 25/96, 48/02, 30/05 
и 62/06). 



21 август 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 104 - Стр. 13 

Јавната здравствена установа – Клиника по хирур-
шки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје, со се-
диште во Скопје, ул. “11-ти Октомври“, е правен след-
беник на Јавната здравствена установа Специјална бол-
ница по хируршки болести Скопје, ул. “11-ти Октом-
ври“ бр. 43. 

 
Член 2 

Дејноста на Јавната здравствена установа – Клини-
ка по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – 
Скопје, е вршење на специјалистичко консултативна и 
болничка дејност од хируршките гранки на медицина-
та, образовна и научно истражувачка дејност, усовршу-
вање на здравствени работници, вршење на најсложени 
видови на здравствена заштита од хируршките гранки 
на медицината, изградување и спроведување на струч-
но медицински доктринарни критериуми во областа на 
хирургијата и укажување на стручно методолошка по-
мош на здравствените установи од хируршките гранки 
на медицината. 

 
Член 3 

Со уписот во Централниот регистар на Република 
Македонија, Јавната здравствена установа – Клиника 
по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – 
Скопје, ги презема вработените, средствата, просто-
рот, опремата и документацијата, правата и обврски-
те од Јавната здравствена установа – Специјална 
болница по хируршки болести “Свети Наум Охрид-
ски“ – Скопје. 

 
Член 4 

Директорот и членовите на Управниот одбор на 
Јавната здравствена установа – Специјална болница 
по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – 
Скопје продолжуваат да вршат функција директор и 
членови на Управниот одбор на Јавната здравствена 
установа – Клиника по хируршки болести “Свети На-
ум Охридски“ – Скопје до истекот на времето за кое 
се именувани. 

 
Член 5 

Уписот на Јавната здравствена установа – Клиника 
по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје 
во Централниот регистар на Република Македонија ќе 
се изврши во рок од 10 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Со денот на уписот на Јавната здравствена установа 
– Клиника по хируршки болести “Свети Наум Охрид-
ски“ – Скопје во Централниот регистар на Република 
Македонија се брише Јавната здравствена установа – 
Специјална болница по хируршки болести “Свети На-
ум Охридски“ – Скопје. 

 
Член 6 

Управниот одбор на Јавната здравствена установа – 
Клиника по хируршки болести “Свети Наум Охрид-
ски“ – Скопје ќе донесе Статут во рок од еден месец од 
денот на уписот во Централниот регистар на Република 
Македонија. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-2198/1                    Претседател на Владата 

15 април 2008 година             на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2005. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за здрав-
ствената заштита (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06 и 5/07), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15.04.2008 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА 
УСТАНОВА – КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Јавна здравствена уста-
нова – Клиничка болница Тетово, со седиште во Те-
тово ул. “29-ти Ноември“ бб, согласно Законот за 
здравствената заштита и Правилникот за поблиските 
просторни услови, опремата и кадрите за основање и 
работење на здравствените установи (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 11/92, 25/96, 
48/02, 30/05 и 62/06). 

Јавната здравствена установа – Клиничка болница 
Тетово, со седиште во Тетово на ул. “29-ти Ноември“ 
бб, е правен следбеник на Јавната здравствена установа 
Општа болница Тетово со седиште во Тетово на ул. 
“29-ти Ноември“ бб. 

 
Член 2 

Дејноста на Јавната здравствена установа – Кли-
ничка болница Тетово е спроведување на здравствена 
заштита за општа болница, како и спроведување на 
здравствена заштита од дејноста урологија, неврохи-
рургија, ортопедија и трауматологија, очни болести, 
болести на уво, нос и грло, неонатологија, психијатри-
ја, неврологија и онкологија. 

Во Клиничката болница се спроведува и стручно 
усовршување на здравствените работници. 

 
Член 3 

Со уписот во Централниот регистар на Република 
Македонија, Јавната здравствена установа – Клиничка 
болница Тетово ги презема вработените, средствата, 
просторот, опремата и документацијата, правата и об-
врските од Јавната здравствена установа – Општа бол-
ница Тетово. 

 
Член 4 

Директорот и членовите на Управниот одбор на 
Јавната здравствена установа – Општа болница Тетово 
продолжуваат да вршат функција директор и членови 
на Управниот одбор на Јавната здравствена установа – 
Клиничка болница Тетово до истекот на времето за кое 
се именувани. 
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Член 5 
Уписот на Јавната здравствена установа – Клинич-

ка болница Тетово во Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија ќе се изврши во рок од 10 дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Со денот на уписот на Јавната здравствена установа 
– Клиничка болница Тетово во Централниот регистар 
на Република Македонија се брише Јавната здравстве-
на установа – Општа болница Тетово. 

 
Член 6 

Управниот одбор на Јавната здравствена установа – 
Клиничка болница Тетово ќе донесе Статут во рок од 
еден месец од денот на уписот во Централниот реги-
стар на Република Македонија. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-2200/1                    Претседател на Владата 

15 април 2008 година             на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2006. 

Врз основа на член 146 став 2 од Законот за радио-
дифузната дејност (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 100/05 и 19/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА РАДИО-
ДИФУЗНА ТАКСА НА ОБВРЗНИЦИТЕ КОИ НЕ 
СЕ ПОКРИЕНИ СО РАДИОДИФУЗНИ СИГНАЛИ 

 
1. Со оваа одлука се ослободуваат обврзниците од 

плаќање радиодифузна такса од населеното место с. 
Шивец, општина Кавадарци, бидејќи истото не е по-
криено со радиодифузни сигнали. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
  
      Бр. 19-3483/1                Заменик на претседателот 
12 август 2008 година            на Владата на Република 
            Скопје                             Македонија, 
                                           Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
2007. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08) и член 2 од Одлуката за формирање на 
Комитет за спроведување на реформа за наплата на 
персоналниот данок на доход и на придонесите на пла-
та бр. 19-2700/1 од 7.07.2005 година, Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ 
И СЕКРЕТАР НА КОМИТЕТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА РЕФОРМА ЗА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛНИОТ  

ДАНОК НА ДОХОД И НА ПРИДОНЕСИТЕ  
НА ПЛАТИ 

 
1. За претседател, членови и секретар на Комитетот 

за спроведување на реформа за наплата на персонални-
от данок на доход и на придонесите на плати, се име-
нуваат: 

а) за претседател: 
- д-р Трајко Славески, министер за финансии 
б) за членови: 
- м-р Зоран Ставрески, заменик на претседателот на 

Владата задолжен за економски прашања 
- Бујар Османи, министер за здравство 
- Џељаљ Бајрами, министер за труд и социјална по-

литика 
- Горан Трајковски, директор на Управата за јавни 

приходи 
- Муидин Рустеми, директор на Фондот за пензиско 

и инвалидско осигурување на Македонија 
- Георги Тренковски, директор на Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија 
- Билјана Јовановска, директор на Агенцијата за 

вработување на Македонија и 
- д-р Никица Мојсоска Блажевски, раководител на 

Сектор за макроекономска политика во Министерство-
то за финансии 

в) за секретар: 
- Анета Димовска, раководител на Одделение за 

економски политики и реформи, Сектор за макрое-
кономска политика во Министерството за финан-
сии. 

2. Со ова решение престанува да важи решението 
за именување на претседател, членови и секретар на 
Комитетот за спроведување на реформа за наплата 
на персоналниот данок на доход и на придонесите на 
плати бр. 19-6469/1 од 24.12.2006 година, објавено 
во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 
136/2006. 

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

 
  Бр. 19-3870/1                    Претседател на Владата 

12 август 2008 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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2008. 
Врз основа на член 14 став 5 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

84/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2008 година, донесе 
 

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ  

И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА 

 



Стр. 16 - Бр. 104 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 август 2008 
 



21 август 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 104 - Стр. 17 

 

II. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа програма престана да важи Годишната програма за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 
2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/07 и 11/08). 

 
III. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 19-3737/1                                                                                                             Заменик на претседателот 
31 јули 2008 година                                                                                                        на Владата на Република 

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



Стр. 18 - Бр. 104 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 август 2008 
 

2009. 
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за девизната 

инспекција (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 89/2004), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ДЕВИЗЕН  

ИНСПЕКТОРАТ 
 
1. Се разрешува Дритан Рамадани од должноста ди-

ректор на Државниот девизен инспекторат, орган во 
состав на Министерството за финансии. 

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

 
 Бр. 33-4013/1                   Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2010. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за девизната 
инспекција (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 89/2004), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За директор на Државниот девизен инспекторат, 

орган во состав на Министерството за финансии, се 
именува Милаим Адеми. 

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

 
Бр. 33-4014/1                   Заменик на претседателот 

12 август 2008 година           на Владата на Република 
     Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2011. 

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Управата 
за јавни приходи (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 81/2005 и 81/2008), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ 

ПРИХОДИ 
 
1. Се разрешува Раметула Кучи од должноста заме-

ник на директорот на Управата за јавни приходи, орган 
во состав на Министерството за финансии. 

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

 
 Бр. 33-4015/1                 Заменик на претседателот 

12 август 2008 година           на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2012. 

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Управата 
за јавни приходи (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 81/2005 и 81/2008), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 
1. За заменик на директорот на Управата за јавни 

приходи, орган во состав на Министерството за финан-
сии, се именува Беким Незири. 

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

 
Бр. 33-4016/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година           на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2013. 

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Финанси-
ската полиција (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12 август 2008 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ФИНАНСИСКАТА  

ПОЛИЦИЈА 
 
1. Се разрешува Кренар Лога од должноста заменик 

на директорот на Финансиската полиција, орган во со-
став на Министерството за финансии. 

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

 
Бр. 33-4017/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година           на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 
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2014. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Финанси-

ската полиција (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12 август 2008 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА 

 
1. За заменик на директорот на Финансиската поли-

ција, орган во состав на Министерството за финансии, 
се именува Газменд Сејфули. 

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

 
Бр. 33-4018/1                   Заменик на претседателот 

12 август 2008 година           на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2015. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 август 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА СЕМЕ И САДЕН 

МАТЕРИЈАЛ 
 
1. Се разрешува Аќиф Сељмани од должноста дире-

ктор на Управата за семе и саден материјал, орган во 
состав на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

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

 
Бр. 33-4019/1                   Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
     Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2016. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 август 2008 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА  

ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
 
1. За директор на Управата за семе и саден матери-

јал, орган во состав на Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, се именува Менсур 
Камбери. 

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

 
 Бр. 33-4020/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                           м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2017. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 август 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ФИТОСАНИТАРНАТА УПРАВА 

 
1. Се разрешува Ирфан Сељими од должноста дире-

ктор на Фитосанитарната управа, орган во состав на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

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

 
Бр. 33-4021/1                   Заменик на претседателот 

12 август 2008 година           на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2018. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 август 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФИТОСАНИ-
ТАРНАТА УПРАВА 

 
1. За директор на Фитосанитарната управа, орган во 

состав на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, се именува Ментор Зеќири. 
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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. 33-4022/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2019. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за санитар-
ната и здравствената инспекција (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 71/2006), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 12 
август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ САНИТАРЕН  

И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 
1. Се разрешува Зиадин Сеља од должноста дире-

ктор на Државниот санитарен и здравствен инспе-
кторат, орган во состав на Министерството за здрав-
ство. 

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

 
 Бр. 33-4023/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
       Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2020. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за санитар-
ната и здравствената инспекција (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 71/2006), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 12 
август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За директор на Државниот санитарен и здрав-

ствен инспекторат, орган во состав на Министерството 
за здравство, се именува Шемси Муса. 

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

 
 Бр. 33-4024/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                           м-р Ивица Боцевски, с.р. 

2021. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“, бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 август 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАЗВОЈ И УНАП-
РЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИ-
ТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
 
1. Се разрешува Анифа Демировска од должноста 

директор на Управата за развој и унапредување на 
образованието на јазиците на припадниците на заедни-
ците, орган во состав на Министерството за образова-
ние и наука. 

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

 
Бр. 33-4025/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година           на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2022. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 август 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВА-
НИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ  

НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
 
1. За директор на Управата за развој и унапре-

дување на образованието на јазиците на припадни-
ците на заедниците, орган во состав на Мини-
стерството за образование и наука, се именува Ај-
ше Селмани. 

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

 
 Бр. 33-4026/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                           м-р Ивица Боцевски, с.р. 
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2023. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 август 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА УПРАВАТА ЗА АФИРМИРАЊЕ И 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАД-
НИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се разрешува Менфи Илјази од должноста дире-

ктор на Управата за афирмирање и унапредување на 
културата на припадниците на заедниците во Републи-
ка Македонија, орган во состав на Министерството за 
култура. 

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

 
 Бр. 33-4027/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2024. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 август 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУ-
РАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Управата за афирмирање и уна-

предување на културата на припадниците на заедни-
ците во Република Македонија, орган во состав на 
Министерството за култура, се именува Милаим Фе-
таи. 

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

 
  Бр. 33-4028/1                   Заменик на претседателот 

12 август 2008 година             на Владата на Република 
       Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

2025. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 август 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ 

 
1. Се разрешува Ибиш Кадриу од должноста дире-

ктор на Агенцијата за развој и инвестиции. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-4029/1                 Заменик на претседателот 

12 август 2008 година           на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2026. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 август 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ 

 
1. За директор на Агенцијата за развој и инвестиции 

се именува Садула Дураку. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-4030/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                           м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2027. 

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за заштита 
и спасување (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/2004, 49/2004 и 86/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 12 
август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА  

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 
1. Се разрешува Мирвет Рамадани од должноста за-

меник на директорот на Дирекцијата за заштита и спа-
сување. 
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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. 33-4031/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2028. 

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за заштита 
и спасување (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/2004, 49/2004 и 86/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 12 
август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА  

И СПАСУВАЊЕ 
 
1. За заменик на директорот на Дирекцијата за за-

штита и спасување се именува Екрем Зендели. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-4032/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2029. 

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за управу-
вање со кризи (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/2005), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА  

УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 
 
1. Се разрешува Блаже Стојановски од должноста 

заменик на директорот на Центарот за управување со 
кризи. 

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

 
 Бр. 33-4033/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2030. 

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за управу-
вање со кризи (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/2005), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

 
1. За заменик на директорот на Центарот за управу-

вање со кризи се именува Зулфи Адили. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-4034/1                 Заменик на претседателот 

12 август 2008 година           на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                           м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2031. 

Врз основа на член 51 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 
и 82/2008), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12 август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се разрешува Шабан Бајрами од должноста заме-

ник на директорот на Државниот архив на Република 
Македонија. 

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

 
 Бр. 33-4035/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2032. 

Врз основа на член 51 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 
и 82/2008), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12 август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик на директорот на Државниот архив на 

Република Македонија се именува Ќерим Лита. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-4036/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 
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2033. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР СКОПЈЕ 

 
1. Се разрешува Јусуф Тахири од должноста заме-

ник на директорот на Затвор Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-4037/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2034. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЗАТВОР СКОПЈЕ 

 
1. За заменик на директорот на Затвор Скопје се 

именува Зенун Матјани. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-4038/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година            на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2035. 

Врз основа на член 91 од Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 
101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006 и 
29/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБО-

ТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Дритон Хебиби се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на Агенцијата за вработување на Ре-
публика Македонија. 

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

 
 Бр. 33-4039/1                 Заменик на претседателот 

12 август 2008 година           на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2036. 

Врз основа на член 91 од Законот за вработување 
и осигурување во случај на невработеност (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 
50/2006 и 29/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12 август 2008 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за врабо-

тување на Република Македонија се именува Рахим 
Лимани. 

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

 
Бр. 33-4040/1                  Заменик на претседателот 

12 август 2008 година           на Владата на Република 
     Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
2037. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по АЛБАН-

СКИ ЈАЗИК за III одделение во основното образова-
ние. 

Автори: Рита Петро и  д-р Вехби Кадриу. 
2. Издавач: Друштво за издавачка дејност АЛБАС 

ДОО увоз-извоз Тетово.   
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Државниот просветен инспекторат. 
4. Со влегување во сила на ова решение преста-

нува да важи Решението бр.07-4880/ 1 од 27.06.2008 
год.  
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5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
 Бр. 07-5803/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2038. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по АЛБАН-

СКИ ЈАЗИК за III одделение во основното образова-
ние. 

Автори: Проф.Сириа Етеми, проф. д-р Ѓилимсере 
Касапи и проф.Ибадет Далоши. 

2. Издавач: ДООЕЛ Беса Прес- Скопје.   
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Државниот просветен инспекторат. 
4. Со влегување во сила на ова решение престанува 

да важи Решението бр.07-4879/ 1 од 27.06.2008 год.  
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 07-5805/1                                Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2039. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАТЕМА-

ТИКА за III одделение во основното образование. 
Автори: д-р Татјана Атанасова-Пачемска, Жаклина 

Ристовска, Садије Рамадани и Линдита Мамути. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скоп-
је, ул.Д.Чуповски” бр.15.   

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат.  

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4875/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5806/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2040. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАТЕМА-

ТИКА за III одделение во основното образование. 
Автор: Ристо Малчевски. 
2. Издавач: Друштво за издавачка Дејност “Табер-

накул” Цветан ДОО и др.увоз-извоз Скопје, ул “М.Цо-
ков” бб Скопје.   

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4873/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5807/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2041. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА II И III ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по АНГЛИ-

СКИ ЈАЗИК за II и III одделение во основното образо-
вание. 

Автори: Cristiana Bruni и Anne Worrall. 
2. Издавач: “Ст.Џорџ ДООЕЛ експорт-импорт Ка-

вадарци.   
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Државниот просветен инспекторат. 
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4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4872/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5808/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2042. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА  

ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по ЗАПОЗНА-

ВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за II одделение во основното 
образование. 

Автори: м-р Ели Маказлиева, Катица Дуковска-Му-
ратовска, д-р Билјана Камчевска, д-р Снежана Ставре-
ва-Веселиновска и Љуљета Дема Азизи. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скоп-
је, ул.”Д. Чуповски” бр.15.  

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4865/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5809/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
      Скопје 

___________ 
2043. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА  

ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по ЗАПОЗНА-

ВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за III одделение во основно-
то образование. 

Автори: д-р Ели Маказлиева, д-р Билјана Камчев-
ска, Љуљета Дема Азизи и д-р Снежана Ставрева-Весе-
линовска. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скоп-
је, ул.”Д.Чуповски”бр.15. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4886/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5810/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2044. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОН-

СКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование. 
Автори: проф.Добрица Петрушевска, проф.Билјана 

Кртолица и проф.Снежана Васиљевиќ. 
2. Издавач: Друштво за издавачка и образовна деј-

ност, производство и промет “Македонска Искра” ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул.”Божидар Аџија” бр.7.   

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4877/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5811/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2045. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОН-

СКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование. 
Автор: д-р Марија Тофовиќ-Ќамилова. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скоп-
је, ул.Д.Чуповски” бр.15.   

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4876/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5812/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2046. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОН-

СКИ ЈАЗИК за III одделение во основното образование. 
Автори: д-р Мито Спасевски, Лидија Гркова и  Бил-

јана Лалчевска. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “Просветно дело” Скоп-
је, ул.”Д.Чуповски” бр.15.  

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4868/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5813/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2047. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОН-

СКИ ЈАЗИК за III одделение во основното образование. 
Автори: Олга Синадинова, Венко Андоновски и 

Македонка Јанчевска. 
2. Издавач: Друштво за издавачка дејност “Таберна-

кул” Цветан ДОО и др.увоз-извоз Скопје, ул.”М.Цо-
ков” бб Скопје.  

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4867/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5814/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2048. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОН-

СКИ ЈАЗИК за III одделение во основното образование. 
Автори: Весна Настоска и Љубица Севдинска. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “Просветно дело” Скоп-
је, ул.”Д.Чуповски” бр.15.  

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4869/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5815/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2049. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОН-

СКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование. 
Автори: Билјана Кртолица, Милка Тримчевска и 

Соња Трајкова. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “Просветно дело” Скоп-
је, ул.”Д.Чуповски” бр.15.   

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4878/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5816/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2050. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА  

ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по ЗАПОЗНА-

ВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за III одделение во основно-
то образование. 

Автори: м-р Ели Маказлиева, Катица Дуковска, д-р 
Снежана Ставрева-Веселиновска, Љуљета Дема Азизи 
и д-р Билјана Камчевска. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скоп-
је, ул.”Д.Чуповски”бр.15. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4885/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5817/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

2051. 
Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-

ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА  

ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по ЗАПОЗНА-

ВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за III одделение во основно-
то образование. 

Автори: Драга Дамчевска и Биљана Живковиќ. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скоп-
је, ул.”Д.Чуповски”бр.15. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4884/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5825/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2052. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА  

ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по ЗАПОЗНА-

ВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за II одделение во основното 
образование. 

Автори: м-р Ели Маказлиева, д-р Билјана Камчев-
ска и Катица Дуковска-Муратовска. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скоп-
је, ул.”Д. Чуповски” бр.15.  

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4864/ 1 од 27.06.2008 год.  
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5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
 Бр. 07-5826/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2053. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ТУРСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по ТУРСКИ 

ЈАЗИК за II одделение во основното образование. 
Автори: д-р Севин Алил, м-р Осман Емин и Џемиле 

Али. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скоп-
је, ул.”Д. Чуповски” бр.15.  

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4866/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5828/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2054. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА II И III ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по АНГЛИ-

СКИ ЈАЗИК за II и III одделение во основното образо-
вание. 

Автори: Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Ho-
skins  и Carolyn Graham. 

2. Издавач: Англиски центар ДООЕЛ Скопје за Ox-
ford University Press.   

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4871/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5829/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2055. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА II И III ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по АНГЛИ-

СКИ ЈАЗИК за II и III одделение во основното образо-
вание. 

Автори: Elizabeth Gray  и Virginia Evans. 
2. Издавач: ЕУРОБУК ДООЕЛ-Скопје- во име на  

Ehpress Publishing.   
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Државниот просветен инспекторат. 
4. Со влегување во сила на ова решение престанува 

да важи Решението бр.07-4870/ 1 од 27.06.2008 год.  
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 07-5830/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2056. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАТЕМА-

ТИКА за III одделение во основното образование. 
Автори: д-р Билјана Крстевска, д-р Дончо Димов-

ски, м-р Душанка Панкова и Кети Темелковска. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скоп-
је, ул.Д.Чуповски” бр.15.   



21 август 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 104 - Стр. 29 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4874/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5831/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2057. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по АЛБАН-

СКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование. 
Автори: д-р Џеват Гега, Баки Бакиу и Газмен Сејдиу. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скоп-
је, ул.”Д.Чуповски”бр.15. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат.  

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4883/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5832/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2058. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по АЛБАН-

СКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование. 
Автори: д-р Авзи Мустафа и Џеврије Мустафа. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “Просветно Дело”Скоп-
је, ул.”Д.Чуповски”бр.15.   

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4881/ 1 од 27.06.2008 год.  

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

 
 Бр. 07-5833/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2059. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по АЛБАН-

СКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование. 
Автори: Рита Петро, д-р Вехби Кадриу и Мирела 

Терова. 
2. Издавач: Друштво за издавачка дејност АЛБАС 

ДОО увоз-извоз Тетово.   
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Државниот просветен инспекторат. 
4. Со влегување во сила на ова решение престанува 

да важи Решението бр.07-4882/ 1 од 27.06.2008 год.  
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 07-5834/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
2060. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование 
и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА  

ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по ЗАПОЗНА-

ВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за II одделение во основното 
образование.  

Автори: Драга Дамчевска и Биљана Живковиќ. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скоп-
је, ул.”Д. Чуповски” бр.15.  
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3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр.07-4863/ 1 од 27.06.2008 година.  

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

 
 Бр. 07-5835/1                                 Министер, 

13 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2061. 
Врз основа на член 62, алинеја 2 од Законот за ра-

диодифузната дејност (“Службен весник на РМ“ бр. 
100/05 и 19/07), а во согласност со Барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЛУКО ТРЕЈД 
ДОО експорт-импорт Скопје, бр.07-2309/1 од 
10.07.2008 година и Заклучокот на Советот бр.02-
2560/4 од 18.08. 2008 година, Советот за радиодифузија 
на Република Македонија на 22-та седница, одржана на 
15.08.2008 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈ-
НОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ САТЕЛИТ), БР. 07-1820/1 
ОД 11.06.2008  ГОДИНА (“СЛ. ВЕСНИК НА РМ”  

БР. 73/2008) 
 
1. Во Одлуката за доделување дозволи за вршење 

радиодифузна дејност (телевизија преку сателит), бр. 
07-1820/1 од 11.06.2008 година, (“Сл. весник на РМ” 
бр. 73/2008), се вршат следните измени: 

- во точката I, бројот 8 (осум) се заменува со бројот 
7 (седум), 

- во точката I, се брише подточката 6, која гласи 
,,една дозвола за телевизиски програмски сервис од 
специјализиран формат кој има забавна функција на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЛУКО 
ТРЕЈД ДОО експорт-импорт Скопје“, 

-  во точката I, подточката 7 станува подточка 6 и  
- во точката I, подточката 8 станува подточка 7. 
2. Во останатите делови Одлуката за доделување 

дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија 
преку сателит), бр.07-1820/1 од 11.06.2008 година, 
(“Сл. весник на РМ” бр.73/2008), останува неизменета. 

3. Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзино-
то донесување и истата ќе се објави во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Врз основа на Барањето на Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги ЛУКО ТРЕЈД ДОО експорт-
импорт Скопје бр.07-2309/1 од 10.07.2008 година, Со-
ветот за радиодифузија на Република Македонија, од-

лучи како во диспозитивот на оваа Одлука, од причини 
што на наведениот субјект - подносител на барањето не 
му одговара форматот на програмскиот сервис за кој 
му е доделена дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност - телевизиски програмски сервис од специјализи-
ран формат кој има забавна функција. 

 
Бр. 02-2593/1             Совет за радиодифузија на РМ 

19 август 2008 година                   Претседател, 
   Скопје                         Зоран Стефаноски, с.р. 
 
Правна поука: Против оваа Одлука може да се под-

несе тужба до надлежниот суд во рок од 15 дена од де-
нот на нејзиниот прием.  

Одлуката да се достави до: 
- Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЛУКО ТРЕЈД ДОО експорт-импорт Скопје; 
- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозво-

ли за вршење радиодифузна дејност, објавен врз осно-
ва на Одлуката за објавување конкурс бр.07-675/1 од 
26.03.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 40/08); 

-  Агенцијата за електронски комуникации на Ре-
публика Македонија и  

-  Секретаријатот на Советот за радиодифузија - ар-
хивата. 

___________ 
2062. 

Советот за радиодифузија на Република Македони-
ја, врз основа на член 52 од Законот за радиодифузната 
дејност („Службен весник на РМ” бр. 100/05 и 19/07), а 
во согласност со членовите 46 и 51 од истиот Закон, и 
Заклучокот на Советот бр. 02-2560/3 од 18.08.2008 го-
дина,  по спроведувањето на Конкурсот за доделување 
дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен врз 
основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-1821/1 
од 11.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 
73/08), на својата 22-ра седница, одржана на 15.08.2008 
година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА  

ПРЕКУ САТЕЛИТ) 
 
I. Се доделуваат 10 (десет) дозволи за вршење ради-

одифузна дејност за емитување телевизиски програм-
ски сервис преку сателит, и тоа: 

1) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од  
претежно забавен општ формат на  правното лице Тр-
говско радиодифузно друштво К - 15 Телевизија - ДО-
ОЕЛ  - Скопје; 

2) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од 
претежно забавен општ формат на правното лице 
Друштво за производство, трговија и услуги ЛУКО 
ТРЕЈД - ДОО експорт-импорт Скопје; 

3) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од 
општ формат во кој застапените видови програми ги 
остваруваат сите три медиумски функции  на правното 
лице Друштво за деловни услуги  Нова ТВ - ДООЕЛ - 
Скопје; 
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4) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од 
општ формат во кој застапените видови програми ги 
остваруваат сите три медиумски функции на правните 
лица Друштво за промет и услуги „Наш концепт” – 
ДОО – Скопје, Друштво за консалтинг и информатич-
ки инженеринг Нет – Бит – ДОО -  Скопје, Брокерска 
куќа „Мој брокер” – АД – Скопје, СЕЕ Инвест фонд 
управуван од  Друштвото за управување со приватни 
фондови МАК Ассетс Менаџмент – ДОО – Скопје, и 
физичките лица Методи Мајнов од Скопје, Богоја Бла-
жески од Охрид и Весна Блажеска од Охрид; 

5) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од 
претежно забавен општ формат  на правното лице 
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИ-
НЕКС – МТ – ДООЕЛ – Експорт – импорт - Скопје; 

6) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од 
општ формат во кој застапените видови програми ги 
остваруваат сите три медиумски функции на физичко-
то лице Бојан Андрески од Скопје; 

7) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од 
општ формат во кој застапените видови програми ги 
остваруваат сите три медиумски функции  на физичко-
то лице Ѓорѓија Атанасоски од Прилеп; 

8) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од 
специјализиран  формат со забавна функција на физич-
кото лице Николина Спасова од Миравци - Гевгелија; 

9) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од 
специјализиран формат со забавна функција на  прав-
ното лице Друштво за трговија и услуги ЗАЈДИ ЗАЈДИ 
ДОО - Скопје; 

10) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од  
специјализиран формат со забавна функција на правно-
то лице ЕРА Компани ДОО - Скопје; 

II. Телевизискиот програмски сервис на добитници-
те на дозволи од точка I. од оваа Одлука ќе се емитува 
преку сателит кој ќе го избере имателот на секоја од 
дозволите. 

III. За ниво на опфат на гледаност, односно сервис-
на зона за емитување на телевизискиот програмски 
сервис преку сателит, се смета целото подрачје на Ре-
публика Македонија. 

IV. Дозволите за вршење радиодифузна дејност за 
емитување телевизиски програмски сервис преку са-
телит се доделуваат за временски период од 9 (девет) 
години и истите не можат да се пренесуваат на друго 
лице. 

V. Советот за радиодифузија ќе ги издаде дозволите 
за вршење радиодифузна дејност за емитување телеви-
зиски програмски сервис преку сателит врз основа на 
приложена регистрација во соодветниот регистар како 
трговски радиодифузни друштва, одобренијата издаде-
ни од Агенцијата за електронски комуникации и извр-
шеното усогласување согласно конкурсните услови и 
насоките доставени од Советот, во рокот определен во 
точка VI. од оваа Одлука.  

VI. Трговските радиодифузни друштва мораат да 
отпочнат со вршење на радиодифузната дејност нај-
доцна во рок од 1 (една) година, од денот на издавање-
то на дозволите за вршење радиодифузна дејност (теле-
визија преку сателит). 

VII. Агенцијата за електронски комуникации врз 
основа на оваа Одлука ќе издаде одобрение за користе-
ње на радиофреквенција во согласност со податоците 
за доделената фреквенција.  

VIII. Во дозволите за вршење радиодифузна дејност 
за емитување телевизиски програмски сервис преку са-
телит кои ќе ги издаде Советот за радиодифузија на тр-
говските радиодифузни друштва, ќе бидат содржани 
податоците утврдени во член 56 од Законот за радио-
дифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05 
и 19/07). 

IX. За дозволите се плаќа годишен надоместок за 
секоја тековна година, почнувајќи од датумот на изда-
вањето на дозволите, на сметката на Советот за радио-
дифузија (жиро сметка 300000000618023, Банка депо-
нент: Комерцијална банка АД - Скопје). 

Висината на годишниот надоместок за дозволите за 
наредните години Советот за радиодифузија ќе ја прес-
метува согласно член 60 од Законот за радиодифузната 
дејност. 

X. За користење на радиофренвенциите за радиоди-
фузна и за фиксна служба трговските радиодифузни 
друштва се должни да плаќаат годишен надоместок 
пресметан според Правилникот за начинот на пресме-
тка на годишниот надоместок за користење на радио-
фреквенции, донесен од страна на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации („Службен весник на РМ” бр. 
01/06). 

XI. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”.  

XII. За оваа одлука писмено да се известат сите 
учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вр-
шење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Од-
луката за објавување конкурс бр бр.07-1821/1 од 
11.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 73/08), 
во рок од седум дена од денот на донесувањето на Од-
луката. 

XIII. Одлуката да се достави до:  
- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозво-

ли за вршење радиодифузна дејност, објавен врз осно-
ва на Одлуката за објавување конкурс бр. бр.07-1821/1 
од 11.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 
73/08), и 

- Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-
лика Македонија. 

 
Бр. 02-2595/1             Совет за радиодифузија на РМ 

19 август 2008 година                   Претседател, 
      Скопје                           Зоран Стефаноски, с.р. 
 
Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделу-

вање дозволи за вршење радиодифузна дејност, објавен 
врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 
бр.07-1821/1 од 11.06.2008 година (“Службен весник на 
РМ” бр. 73/08), кои не се задоволни од одлуката, имаат 
право во рок од 15 дена од денот на добивањето на из-
вестувањето и одлуката да поднесат тужба до надлеж-
ниот суд. 
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