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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

403. 
Врз основа на член 76 ставови 1, 2 и 3 од Уставот 

на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1 март 2007 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА ИС-
ПИТУВАЊЕ НА ПОСЕДУВАЊЕ ПРИСЛУШНИ 
УРЕДИ ОД СТРАНА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за ис-
питување на поседување прислушни уреди од страна 
на политички партии. 
 

Член 2 
Во испитувањето на поседување на прислушни уре-

ди од страна на политички партии, Анкетната комисија 
ќе соработува со Владата на Република Македонија, 
министерствата, Јавното обвинителство и другите над-
лежни органи што можат да придонесат за утврдување 
на состојбите. 

 
Член 3 

Анкетната комисија се состои од претседател и 
шест члена (по еден претставник од секоја пратеничка 
група), кои ги предлага Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата. 

 
Член 4 

Врз основа на наодите, Анкетната комисија ќе изго-
тви и на Собранието на Република Македонија ќе му 
поднесе извештај во рок од четири месеца од денот на 
основањето на Комисијата. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07- 999/1                                 Претседател 
1 март 2007 година             на Собранието на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                         Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

404. 
Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.61/04 
и 96/04), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.02.2007 година, донесе 

 Стр.
  40. Одлука за утврдување на работните 

места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење во 
“Мимас Транс“ Радовиш........................ 27

 Фонд за здравствено осигурување на 
Македонија 

  41. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за содржината и начинот на 
остварувањето на правата и обврски-
те од задолжителното здравствено 
осигурување........................................... 27

 Огласен дел................................................ 1-36
 

 
У Р Е Д БА 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА-
МЕНСКИТЕ ДОТАЦИИ ВО ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ  
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 
распределба на наменските дотации за основното обра-
зование по општини, за период од 1 јануари до 31 де-
кември 2007 година.  

Член 2 
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2007 

година за периодот од 1 јануари до 31 декември во раз-
дел 160.01, Програма А2-пренесување на надлежности-
те на единиците на локалната самоуправа, на ставка 
442, се утврдени наменските дотации за дејноста ос-
новно образование и тоа: 

- потставка 442210- тековно одржување во дејноста 
основно образование во износ од 613.000.000,00 денари; и  

- потставка 442240- превоз на ученици од основно-
то образование во износ од 230.000.000,00 денари.  

Член 3 
Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба на-

менски се распределуваат на општините на кои им се 
пренесени основачките права на основните училишта 
согласно Законот за основното образование (”Службен 
весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 55/05, 
81/05, 113/05, 35/06 и 70/06).  

Член 4 
Распределба на средствата од наменската дотација 

за тековно одржување во основно образование е според 
формулата:  
НДо = О + С x [Уо + (а x Уо) + (б x Уо) + (в x Уо)] 
ВНД = Σ НДо   каде o=1,2,....,83 
ПУ = У+(а x У) + (б x У) + (в x У) = Σ ПУо 
С = [ВНД - (83 x О)]  / ПУ 
НДо = О + С x ПУо 
ПУо = Уо+(а x Уо) + (б x Уо) + (в x Уо) 
ВНД  - Вкупна наменска дотација за основно образо-

вание 
У    - Вкупно ученици во основно образование во 

Република Македонија 
НДо  - Наменска дотација за општина 
ПУ    - Број на пондерирани ученици во Република 

Македонија  
а        - Пондер за густина на население под 25 жите-

ли на км2 
б        -  Пондер за густина на население од 25 до 40 

жители на км2 
в        - Пондер за густина на население од 40 до 70 

жители на км2 
О       -  Основна сума по општина 
С       -  Стандард (износ)  по ученик 
ПУо  - Пондериран број на ученици во општината 
Уо     -  Број на ученици во општината 

Во распределбата за 2007 година ќе се користат 
прагови и тоа долен праг од 130% и горен праг од 
149.86%, со што општините ќе добијат најмалку 130% 
и најмногу 149.86% од износот на наменската дотација 
за 2006 година за тековно одржување. 
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Член 5 
Распределба на средствата од наменската дотација 

за превоз на ученици  е според формулата: 
НДПо = Сп x По  
ВНДП = Σ НДПо каде о= 1, 2,..., 83 
П =  Σ (Уп x К) = Σ По 
Сп = ВНДП / П 
По = Σ (Упо x Ко) 
ВНДП   - Вкупна наменска дотација за превоз на ученици 
П           -  Поени за превоз во Република Македонија 
Уп         -  Број на ученици кои се превезуваат 
К           -  Број на километри во еден правец 
НДПо   - Наменска дотација за превоз на ученици за 

општина 
Сп         -  Стандард (износ) за превоз 
По         -  Поени за превоз на општината 
Упо       -  Број на превезени ученици во општината 
Ко         - Број на километри во еден правец во општината  

Член 6 
Средствата определени како наменски дотации се ко-

ристат за работа на основните училишта и тоа за: стоки и 
други услуги (комуналии, греење, електрична енергија, 
комуникации и транспорт, канцелариски материјали, алат 
и ситен инвентар, средства за одржување хигиена, весници  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и списанија, тековно одржување, други договорни услуги, 
други оперативни расходи, исхрана и сместување на уче-
ници во ученички интернати и дом-семејство). 

 
Член 7 

Распределбата на средствата од наменски дотации, 
по општините, ќе се врши преку Министерството за 
образование и наука, според прегледите 1 и 2 што се 
составен дел на оваа уредба.  

Член 8 
Средствата за наменски дотации за основните учи-

лишта ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Ре-
публика Македонија,  преку Министерството за обра-
зование и наука, месечно или по динамика во договор 
со Министерството за финансии.  

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ”Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари  до 31 де-
кември 2007 година.   
         Бр. 19-376/1                    Заменик на претседателот 
27 февруари 2007 година       на Владата на Република 
             Скопје                               Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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405. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и 
член 12 став 4  и член 23 став 3 и 4 од Законот за тех-
нолошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
27.02.2007 година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИ-
СКА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Се основа  Технолошко индустриска развојна зона 
Скопје.   

Член 2 
Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Вла-

дата на Република Македонија. 
 

Член 3 
Називот на Технолошко индустриската развојна зо-

на е: Tехнолошко индустриска развојна зона Скопје. 
Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ Скопје. 
 

Член 4 
Технолошко индустриска развојна зона Скопје, се 

основа на земјиште, сопственост на Република Македо-
нија, со вкупна површина од 139 33 74 м2, која прет-
ставува: 
КО Бунарџик КП 592  површина                       9970 м2 
КО Бунарџик КП 602/3 површина                   152610 м2 
КО Бунарџик КП 602/5 површина                1004540 м2 
КО Бунарџик дел од КП 716 површина           1053 м2 
заведени во Имотен Лист број 1 за КО Бунарџик, и  
 
КО Миладиновци дел од КП 25/17  површина 145080 м2 
КО Миладиновци дел од КП 25/18  површина   80121 м2 

заведени во Имотен Лист број 1 за КО Миладинов-
ци,  и нумеричките податоци,  издадени од Државниот 
завод за геодетски работи - Сектор за премер и ката-
стар – Скопје.   

Член 5 
Технолошко индустриска развојна зона Скопје се 

основа за вршење на дејностите согласно член 35 од 
Законот за технолошки индустриски развојни зони. 

 
Член 6 

Технолошко индустриска развојна зона Скопје, се 
основа на определено време од 99 години.  

 
Член 7 

Работите во врска со основањето, управувањето и 
развојот на зоната ги врши Дирекцијата за технолошко 
индустриски развојни зони.  

Член 8 
Заради вршење на работите во врска со управување-

то и развојот на зоната, согласно Законот за технолошки 
индустриски развојни зони, земјиштето опишано во 
член 4 од оваа одлука се дава на управување на Дирек-
цијата за технолошки индустриски развојни зони. 

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони може да го да-
ва под закуп, согласно Законот за технолошки инду-
стриски развојни зони.  

Член 9 
Работите што ги вршела Дирекцијата за слободни 

економски зони согласно Одлуката за давање соглас-
ност за основање на слободна економска зона Скопје 
број 19-5862/1 од 24.12.2006 година, продолжува да ги 
врши Дирекцијата за технолошки индустриски развој-
ни зони, согласно утврдените надлежности во Законот 
за технолошки индустриски развојни зони. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
         Бр.19-1202/1               Заменик на претседателот  
27 февруари 2007 година    на Владата на Република 

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

___________ 
406. 

Врз основа член 91 од Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
27.02.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТВОРАЊЕ НА 
КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ  

ВО БИТОЛА 
 

Член 1 
Република Србија отвора Конзулат во Република 

Македонија, со седиште во Битола. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

  
   Бр. 19-1109/1                  Заменик на претседателот  

27 февруари 2007 година     на Владата на Република  
       Скопје                     Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
407. 

Врз основа член 4, став 1, член 56, 57, 58, 59 и 61 од 
Законот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 8/05) и член 36, став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 27.02.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖ-
БА НА ДВИЖНИ СТВАРИ - МОТОРНИ ВОЗИЛА 

 
Член 1 

Во Одлуката за продажба на движни ствари - мо-
торни возила („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 99/05), во членот 1: 

- во точката 2, бројот „2800,00“, се заменува со бро-
јот „840,00“ 

- во точката 7, бројот „2440,00“, се заменува со бро-
јот „730,00“ 

- во точката 8, бројот „2440,00“, се заменува со бро-
јот „730,00“ 

- во точката 10, бројот „1350,00“, се заменува со 
бројот „400,00“ 

- во точката 13, бројот „3270,00“, се заменува со 
бројот „980,00“ 

- во точката 23, бројот „920,00“, се заменува со бро-
јот „460,00“ 

- во точката 24, бројот „390,00“, се заменува со бро-
јот „200,00“ 
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- во точката 25, бројот „1485,00“, се заменува со 
бројот „450,00“ 

- во точката 26, бројот „700,00“, се заменува со бро-
јот „200,00“ 

- во точката 31, бројот „2440,00“, се заменува со 
бројот „730,00“ 

- во точката 36, бројот „4540,00“, се заменува со 
бројот „1360,00“ 

- во точката 37, бројот „2500,00“, се заменува со 
бројот „750,00“.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр. 19-1119/1                  Заменик на претседателот  

27 февруари 2007 година    на Владата на Република  
       Скопје                        Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
408. 

Врз основа член 13, став (1) од Законот за техноло-
шки индустриски развојни зони („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 14/07), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 27.02.2007 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ДИ-
РЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИ-

СКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2007 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма и Финансискиот план на Дирекцијата за тех-
нолошки индустриски развојни зони за 2007 година бр. 
03-11/УО од 6.02.2007 година, донесени од Дирекција-
та за технолошки индустриски развојни зони. 

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

 
   Бр. 19-1072/1                 Заменик на претседателот  

27 февруари 2007 година    на Владата на Република  
       Скопје                     Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
409. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 февруари 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ 
НА ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“ 

СКОПЈЕ 
 
1. Румен Стаменов се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Геронтолошки завод „13 Ноември“ – Скопје. 

2. За член на Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ – 
Скопје се именува Александар Стојковски. 

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

 
    Бр. 33-794/2                 Претседател на Владата 

20 февруари 2007 година       на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

410. 
Врз основа на член 55 од Законот за здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005 и 37/2006), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 20 февруари 2007 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Тони Димовски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија се именува д-р Сне-
жана Костадиноска-Милошеска, државен секретар во 
Министерството за финансии. 

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

 
    Бр. 33-1128/2                  Претседател на Владата 

20 февруари 2007 година       на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
411. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 февруари 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА – ЖЕЛЕЗАРА - СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор-претставници на 

основачот на ЈЗУ-Здравствена станица – Железара – 
Скопје се именуваат: 

- Весна Таскова, 
- Кираца Тутевска, 
- Тања Митева, 
- Цонка Димовска. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена 
станица – Железара – Скопје, на досегашните членови 
на Управниот одбор им престанува мандатот. 

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

 
    Бр. 33-1135/1                  Претседател на Владата 

20 февруари 2007 година       на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
412. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 февруари 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. 

КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор-претставници на 

основачот на ЈЗУ-Здравствена станица Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје се именуваат: 
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- Шериф Шерифи, 
- Лидија Јовановска, 
- Горан Спасовски, 
- Виолета Ваневска. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена 
станица Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 
на досегашните членови на Управниот одбор им пре-
станува мандатот. 

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

 
    Бр. 33-1136/1                  Претседател на Владата 

20 февруари 2007 година       на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
413. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за за-
штита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 
2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК, ПЕЛИСТЕР – БИТО-
ЛА-ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА  

 
1. За член на Управниот одбор на Јавната установа 

– Национален парк, Пелистер – Битола – претставник 
на Општината Битола се именува 

- Слободан Бончановски, дипл. економист-раково-
дител на Одделението за администрирање на приходи 
во Општината Битола. 

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

 
    Бр. 33-1139/1                  Претседател на Владата 

20 февруари 2007 година       на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
414. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20 февруа-
ри 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАД-
ЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛ-
НО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО  

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ 
 
1. Марјан Милошевски се разрешува од должноста 

член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие за упра-
вување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – 
Скопје, поради заминување на друга должност. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на Јавното претпријатие 
за управување и заштита на повеќенаменското подрачје 
„Јасен“ – Скопје се именува Благоја Деспотовски. 

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

 
    Бр. 33-1140/1                 Претседател на Владата 

20 февруари 2007 година       на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

415. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006) и член 2 од Одлуката за образување Комисија 
за информатичка технологија бр. 17-6808/1 од 30 де-
кември 2002 година, Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20 февруари 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

 ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 
 
1. Од должноста претседател и членови на Комиси-

јата за информатичка технологија, поради истек на вре-
мето за кое се именувани, се разрешуваат: 

а) претседателот 
м-р Јани Макрадули 
б) членовите:  
- Софче Јовановска, 
- Цветанка Кузмановска, 
- Филип Ивановски, 
- м-р Арбана Кадриу. 
2. За претседател и членови на Комисијата за ин-

форматичка технологија се именуваат: 
а) за претседател: 
- Мирослав Јовановиќ, 
б) за членови: 
- Елена Влаху Ѓорѓиевска, 
- Деан Настовски, 
- Горан Марковски, 
- Александар Угриновски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 33-1141/1                 Претседател на Владата 

20 февруари 2007 година       на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
416. 

Врз основ на член 28 од Законот за домување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 
48/00, 39/03, 96/04 и 120/05), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 20.02.2007 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНОВИ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2007 ГОДИНА 
 
Со оваа програма се уредува изградбата и одржува-

њето на станбени згради и станови во сопственост на 
Република Македонија за 2007 година. 

 
ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Проектирани цели на Програмата 

 
Глобална цел на програмата: 
Интензивирање на стопанската активност на гло-

бално ниво со проектирани инвестициони активности 
на полето на градежништвото за период 2007-2009 го-
дина, изградба на социјални станови со големина од 35 
до 45 м2 кои ќе се издаваат на лица со ниски примања 
и контролирано намалување и одржување на цената на 
становите наменети за млади брачни двојки и релакси-
рање на условите на продажба со цел поголема достап-
ност на станбените потреби на граѓаните на Република 
Македонија. 
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Посебни цели на програмата 
- Довршување на почнатите програми за изградба и 

одржување на станови сопственост на Република Ма-
кедонија во 2007-2008 год. 

- Изградба на станови за млади брачни двојки 
- Довршување на реализација на проектите кои Јав-

ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија (во понатамошен 
текст Јавно претпријатие) ги реализира во име на Репуб-
лика Македонија - Проектот Ф/П 1340 - изградба на ста-
нови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања. 

- Изградба на станови со големина од 35 до 45 м2 
кои ќе се издаваат на лица со ниски примања. 

- Реализација на обврските на Јавното претприја-
тие, согласно законски прописи: - обезбедување стан-
бени единици, обврска на Јавното претпријатие која 
произлегува од важечките законски прописи (станови 
за службени потреби, станови кои се доделуваат сог-
ласно Законот за денационализација и согласно Зако-
нот за посебни права на припадниците на безбедносни-
те сили на Република Македонија и членовите на нив-
ните семејства) 

- Организирање изградба на станбен и деловен про-
стор чиј инвеститор е Република Македонија, согласно 
Законот за стопанисување со станбениот и деловниот 
простор на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 2/94) 

- Изградба, адаптација и реконструкција на објекти 
согласно донесени Одлуки на Владата на Република 
Македонија 

- Изградба на северна трибина на Градски Стадион 
Скопје 

- Реализација на програми на Владата на Република 
Македонија со цел обезбедување на станови за посебна 
категорија на граѓани. 

Во оваа програма се дадени физички и финансиски 
показатели на објектите со станбен и деловен простор. 

За организирање и реализација на истата се задол-
жува Јавното претпријатие. 

Локациите се обезбедени на земјиште во сопстве-
ност на Република Македонија.  

Сите станови наменети за продажба на млади брач-
ни двојки ќе се продаваат со дефинирање на начинот 
на продажба, одреден од страна на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие, на предлог од Директорот на 
Јавното претпријатие, на еден од следните услови: 

- 100% плаќање во готово, и 
- Плаќање на кредит според условите определени 

на Управен одбор. 
Кредитирањето ќе се реализира во соработка и из-

вори на средства на деловните банки, како и странски 
(меѓународни) финансиски институции или конзорциу-
ми и прилагоди на нивната деловна политика за стан-
бено кредитирање. 

 
Изградбата на станбен и деловен простор во текот 

на 2007 година 
 

I. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

I.1. Довршување на комерцијални станови во  
градба од претходни годишни програми 

 
Јавното претпријатие на територија на Републиката во 

претходните години има започнато вкупно 8 објекти со 
395 стана со вкупна површина од 23.864,64 м2, деловен 
простор со површина од 1.614,27 м2, гаражи со површина 
од 773,17 м2 и 322 подруми со површина од 2.297,01 м2.  

Завршување и предавање во употреба на објектите се 
предвидува во 2007 година, освен објектите во Битола и 
Штип кои ќе се завршат во 2008 година. Досегашниот фи-
зички напредок на овие објекти изнесува просечно 
37,55%, во 2007 година ќе се реализираат 40,08%, а оста-
натите 22,37% ќе се реализираат во 2008 година. 

Поголемиот дел од становите во овие објекти се ве-
ќе продадени. Во објектот во Битола едната ламела 
(Ламела 2) ќе биде наменета за продажба на станови на 
млади брачни двојки, со вкупно 55 стана со просечна 
површина од 47,21 м2 (од 31,72 м2 до 63,71м2)(27 ед-
нособни и 28 двособни станови) со просечна продажна 
цена од 495 Евра/м2 плус ДДВ, а становите во објектот 
во Штип со вкупно 48 стана со просечна површина од 
68,81м2 (од 33,86 м2 до 76,82 м2)(2 гарсоњери, 22 дво-
собни и 24 трособни станови) ќе се продаваат по околу 
450 Евра/ м2    плус ДДВ со услови на плаќање пропи-
шани од Управниот одбор на Јавното претпријатие.  

Довршувањето на становите во градба од претход-
ните годишни програми се дадени во прилог бр. 1, од-
носно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8, кои се составен дел на оваа програма. 

 
I.2 Станови за млади брачни двојки (со спроведени 

тендери и склучени договори за градба) 
 
Со оваа програма се предвидува продолжување на 

активностите, односно изградба на станови наменети за 
млади брачни двојки (во објекти со спроведени тендери 
и склучени договори за градба) на 6 објекти со 321 стан  
со вкупна површина од 19.866,93 м2, деловен простор со 
површина од 3.882,02 м2, гаражи со површина од 
5.135,04м2 и 151 подрум со површина од 855,59м2.  
Просечната површина на становите изнесува 61,89 м2и 
тоа 75 трособни станови со површина од 70,21 м2 до 
85,07 м2,  42 двоиполсобни станови со површина од 
61,21 м2 до 72,00 м2,  179 двособни станови со површи-
на од 49,40 м2 до 61,43 м2,  14 едноиполсобни станови 
со површина од 45,35 м2 до 50,08 м2 и 11 еднособни 
станови со површина од 29,77 м2 до 38,17 м2.  

Сите објекти се лоцирани во Скопје и за сите има 
спроведено тендери за градба и склучено договори за 
градба, освен за објектот Блок 01.14 Јужен дел, за кој е 
спроведен само првиот дел од ограничен повик за јавна 
набавка. 

За сите објекти во договорите за градба, согласно 
условите од јавната набавка, во начинот на плаќање по-
стои одреден процент на компензација со станбен и де-
ловен простор во предметните објекти, па така да од 
вкупно 321 стан околу 73 стана ќе бидат предмет на 
компензација, а останатите 248 ќе се продаваат на мла-
ди брачни двојки, со просечна продажна цена од околу 
550 Евра/ м2 плус ДДВ и услови на плаќање пропиша-
ни од страна на Управниот одбор на Јавното претприја-
тие. Деловниот простор ќе биде продаден по пазарни 
услови на заинтересирани правни и физички лица, а 
подземното паркирање (73 паркинг места)  во објектот 
Блок 01.14 Јужен дел ќе биде наменето за јавно парки-
рање со одрена сума на наплата. 

Завршувањето на овие објекти се очекува во текот 
на 2008 година, Досегашниот физички напредок на 
овие објекти изнесува просечно 13,04%, во 2007 година 
ќе се реализираат 24,35%, а останатите 62,61% ќе се ре-
ализираат во 2008 година. 

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 2, 
односно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8  кои се составни делови на оваа програма. 

 
I.3. Довршување на Проект Ф/П 1340 на Советот на 
Европа - Фонд за социјален развој за изградба на ста-
нови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања 
Се предвидува довршување на 4 објекти, со 182 

стана со површина од 10.831,41 м2 и 182 подруми  со 
површина од 1.388,72 м2, кои ќе бидат завршени во 
2007 година.  

Проектот Ф/П 1340 на Советот на Европа - Фонд за 
социјален развој за изградба на станови кои ќе се изда-
ваат на лица со ниски примања, го реализира Мини-
стерството за транспорт и врски преку Јавното прет-
пријатие. 
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Прегледот на објекти што се довршуваат од Прое-
ктот Ф/П 1340 на Советот на Европа - Фонд за соција-
лен развој за изградба на станови кои ќе се издаваата 
на лица со ниски примања, даден е во прилог бр. 3 кој е 
составен дел на оваа програма. 

  
Од досегашната реализација на проектот имаме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I.4. Објекти во кои се планира изградба на станови 
со површина од 35 до 45 м2 кои ќе се издаваат на 

лица со ниски примања 
 
Со оваа програмата, се планира изградба на објекти 

со станови со површина од 35м2 до 45 м2 кои ќе се из-
даваат на лица со ниски примања, предвидени се 20 об-
јекти со 1.000 стана со вкупна површина од 41.024,28 
м2, деловен простор со површина од 1.918,54 м2, гара-
жи со површина од 648,00 м2 и 946 подруми со повр-
шина од 5.342,41 м2.  

Деловниот простор ќе биде издаден под закуп, а од 
закупнината ќе се одвојуваат средства за тековно одр-
жување по претходно изготвена програма. 

Објектите ќе бидат рализирани во период на градба 
2007-2009 год.  

Просечната цена на чинење за изградба изнесува 
474 Евра/ м2 .  

Распределбата на овие станови како и условите за 
нивно користење ќе бидат одредени со посебна Одлука 
на Владата на Република Македонија. 

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 4, 
односно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8  кои се составни делови на оваа програма. 

 
I.5. Откуп на готови станови заради спроведување на 
Законот за денационализација и Законот за посебни 
права на припадниците на безбедносните сили на Ре-
публика Македонија и членовите на нивните семејства 

 
Согласно Одлуката на Влада на Република Македони-

ја за обезбедување на станови за спроведување на Законот 
за денационализација и Законот за посебните права на 
припадниците на безбедносните сили на Република Маке-
донија и членовите на нивните семејства („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 27/05) со која го задол-
жува Јавното претпријатие да обезбеди 43 стана во Бито-
ла, Тетово и Гостивар, каде Јавното претпријатие нема 
станбена изградба, за потребите на Комисијата за станбе-
ни прашања при Влада на Република Македонија за реша-
вање на станбените прашања согласно Законот за денаци-
онализација и Законот на посебните права на припадни-
ците на безбедносните сили на Република Македонија и 
членовите на нивните потесни семејства, се врши откуп 
на готови станови и тоа: 
I  Битола, 2 стана со вкупна површина              110,00 м2 
II Тетово, 5 стана со вкупна површина              250,00 м2 
III Гостивар, 2 стана со вкупна површина          90,00 м2      

или вкупна површина I, II и III                     450,00 м2   
- Откуп на готови станови за спроведување на:  
• Одлука на Влада на Република Македонија за 

обезбедубвање на станови на корисниците на срушени-
те станбени објекти на ул. ,,Ленинграска”бр. 16-28 во 
Гостивар. („Службен весник на Република Македони-
ја“бр. 54/06) 

• Одлука на Влада на Република Македонија за из-
менување и дополнување на Одлуката за обезбедубва-
ње на станови на корисниците на срушените станбени 
објекти на ул. ,,Ленинграска”бр. 16-28 во Гостивар. 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
72/06) со која е задолжено Јавното претпријатие за сто-
панисување со станбен и деловен простор на Републи-
ка Македонија, да обезбеди 8 (осум) стана 

Јавното претпријатие постапувајки по Одлуките на 
Владата на Република Македонија делумно ја реализи-
ра. Останува во 2007 год. да се дореализира и тоа: 

I Гостивар, 6 стана со вкупна површина   250,00 m2      
Физичките показатели се дадени во прилог бр. 5, 

односно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8  кои се составни делови на оваа програма. 

 
I.6.  Довршување и изградба на објекти по Одлуки 

на Владата на Република Македонија 
 
Согласно донесените одлуки на Владата на Репуб-

лика Македонија, Јавното претпријатие во текот на 
2007 година ќе ги довршува со градба или ќе отпочне 
со градба на  следните објекти: 
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Физичките показатели се дадени во прилог бр. 6, 
односно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8  кои се составни делови на оваа програма. 

 
*  *   * 

Рекапитуар на предвидената станбена изградба која 
се очекува да се одвива во текот на 2007 - 2009 година 
претставуваат: 1.913 стана со вкупна површина од 
96.287,26 м2, деловен простор со површина од 7.217,83 
м2, гаражи со површина 6.556,21 м2 и 1.601 подрум со 
површина од 9.883,73 м2. 

Рекапитуларот на предвидената станбена изградба е 
даден во прилог бр. 7 кој е составен дел на оваа програма. 

 
II. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СО ДИНАМИКА НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И СРЕДСТВАТА 
II.1. Финасиски показатели за довршување на комер-
цијални станови во градба од претходни програми 

 
Вкупно чинење на објектите со комерцијални ста-

нови во градба од поранешните програми  изнесува 
734.974.302,00 денари. Досегашните вложувања во 
овие објекти изнесува 276.007.692,00 денари, а потреб-
ни средства за нивно целосно завршување изнесуваат 
458.966.609,00 денари. Во текот на 2007 година се 
предвидува да се вложат средства во износ 
294.611.496,00 денари, од кои со компензација со стан-
бен и деловен простор во предметните објекти ќе се 
обезбедат 36.164.980,00 денари, па така потребните 
средства за 2007 година изнесуваат 258.446.516,00 де-
нари и ќе се обезбедат од предвидените извори на фи-
нансирање во Глава III од оваа програма. 

Објектите се во фаза на градба и се очекува нивно 
квалитетно довршување и давење во употреба во 2007 
година, освен еден објект во Битола и еден во Штип, 
кои ќе завршат со градба во текот на 2008 година. 

 
II.2 Финансиски показатели за станови за млади 

брачни двојки (со спроведени тендери и склучени 
договори за градба) 

Вкупното чинење на објектите со станови за млади 
брачни двојки изнесува 918.546.552,00 денари. Досега 
Јавното претпријатие има вложено средства во висина 
од 119.785.493,00 денари.  За нивно целосно завршува-
ње потребни се средства во висина од 798.761.059,00 
денари. Бидејки објектите ќе се градат во период 2007-
2008 година, во текот на 2007 година се очекува да се 
вложат средства во износ од 223.639.498,00 денари, од 
кои 44.035.387,00 денари ќе се обезбедат со компенза-
ција со станбен и деловен простор во предметните об-
јекти, а 179.604.111,00 денари ќе ги финансира Јавното 
претпријатие, а ќе се обезбедат од предвидените изво-
ри на финансирање во Глава III од оваа програма. 

 
II.3. Финансиски показатели за реализација на 

Проектот Ф/П 1340 на Советот на Европа - Фонд за 
социјален развој за изградба на станови кои ќе се 
издаваат на  лица со ниски примања 

Вкупно чинење на објектите од Проектот Ф/П 1340 
изнесува 1.773.310.563,00 денари плус ДДВ 

Вкупното чинење само на објектите во градба изне-
сува 365.386.158,00 денари. Досега се вложени средс-
тва во висина од 276.996.252,00 денари, па така да за 
довршување потребни се 88.389.906,00 денари плус 
ДДВ, а ќе се обезбедат од предвидените извори на фи-
нансирање во Глава III од оваа програма. 

Освен тоа Јавното претпријатие  ги има исплатено и 
следните финансиски обврски: 

-201.700.329,00 денари исплатени за ДДВ во текот 
на досегашната изградба и приближно 16.000.000,00 
денари до завршување на проектот. 

- 92.685.046,00 денари платени за интеркаларна ка-
мата до сега. 

Согласно Законот за задолжување на Република 
Македонија кај Банката за развој при Советот на Евро-
па по Договорот за заем по „Проект за изградба на ста-
нови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
41/00) 30.000.000 ДЕМ односно околу 15.000.000 ЕУР 
се финансираат во вид на заем од Банката за развој при 
Советот на Европа. Досеге се добиени три транши од 
заемот во висина од 13.500.000 ЕУР.  

Проектот Ф/П 1340 ќе биде завршен од сопствени 
извори на средства, обезбедени од оваа програма.  

Начинот на плаќање и финансирање на ДДВ ќе би-
де регулирано со посебен акт на Владата на Република 
Македонија а во координација со Министерството за 
финансии од причина што со Договорот за заем склу-
чен помеѓу Република Македонија и Банката за развој 
при Советот на Европа не е регулирано финансирањето 
на ДДВ-то за проектот. 

 
II.4. Финансиски показатели за објекти во кои се 

планира идна изградба на станови со површина 35-
45 м2, кои ќе се издаваат на лица со ниски примања 

Вкупното чинење на објектите за идна изградба на 
станови со површина 35-45 м2, кои ќе се издаваат на 
лица со ниски примања изнесува 1.399.896.660,00 дена-
ри. Досега Јавното претпријатие, во фаза на припрема, 
има вложено средства во висина од 20.401.724,00 дена-
ри. За нивно целосно завршување ќе бидат потребни 
средства во висина од 1.319.039.272,00 денари. Бидејки 
објектите ќе се градат во период 2007-2009 година, во 
текот на 2007 година се очекува да се вложат средства 
во износ од 449.358.319,00 денари, а ќе се обезбедат од 
предвидените извори на финансирање во Глава III од 
оваа програма. Во текот на 2008 година ќе се вложат 
средства во висина од 773.586.804,00 денари , а во те-
кот на 2009 година 96.094.150,00 денари.  

 
II.5. Финансиски показатели за откуп на готови 

станови заради спроведување на Законот за денаци-
онализација и Законот за посебни права на припад-
ниците на безбедносните сили на Република Маке-
донија и членовите на нивните семејства 

Вкупното чинење на становите кои се откупуваат 
заради спроведување на Законот за денационализација 
и Законот за посебни права на припадниците на безбед-
носните сили на Република Македонија и членовите на 
нивните семејства изнесува 13.534.550,00 денари. 

Вкупното чинење на становите кои се откупуваат 
заради дореализација на Одлука на Влада на Република 
Македонија за обезбедување на станови на корисници-
те на срушените станбени објекти на ул. ,,Ленингра-
ска”бр. 16-28 во Гостивар  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 54/06) година и Одлука на Влада 
на Република Македонија за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за обезбедубвање на станови на корис-
ниците на срушените станбени објекти на ул. ,,Ленин-
граска”бр. 16-28 во Гостивар. („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 72/06) со која е задолжено 
Јавното претпријатие да обезбеди уште 6 (шест) стана, 
изнесува 7.687.500,00 денари. 

Средствата се обезбедуваат од продажба на бес-
правно вселени станови и од размена на станови на те-
риторијата на Република Македонија (станови кои ќе 
ги врати Комисијата за станбени прашања при Влада 
на Република Македонија) и истите бидат продадени, 
согласно Одлуката на Влада на Република Македонија 
за обезбедување на станови за спроведување на Зако-
нот за денационализација и Законот за посебните права 
на припадниците на безбедносните сили на Република 
Македонија и членовите на нивните семејства („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 27/05) 
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II.6. Финансиски показатели за довршување и 
изградба на објекти по Одлуки на Владата на Ре-
публика Македонија 

Вкупното чинење за довршување и изградба на об-
јектите по Одлуки на Владата на Република Македони-
ја изнесува 1.399.896.660,00 денари. Досега се вложени 
средства во висина од 228.901.907,00 денари. За целос-
но довршување на овие објекти потребни се уште 
1.170.994.753,00 денари и истите се обезбедени со Од-
луки на Владата на Република Македонија  по основ на 
дивидента за 2005 година од АД ГТЦ, која е резултат 
на остварените приходи од продажба на деловниот 
простор, од остварената продажба на Светски Бизнис 
Центар Скопје и средства потребни за реконструкција 
на објектот на НИП Нова Македонија обезбедени со 
Одлука на Владата на Република Македонија за рекон-
струкција на објектот НИП Нова Македонија со утвр-
дување на износ и извори на средства, бр. 19-4921/1 од 
26.12.2005 година, како и буџетски средства во висина 
од 779.600.000,00 денари за изградба на северна триби-
на на Градски Стадион Скопје и станбен објект на ул. 
,,Салвадор Аљенде” бб во Скопје. Во текот на 2007 го-
дина од вкупно потребните средства за довршување се 
предвидува да се реализираат 870.994.753,00 денари, а 
останатите 300.000.000,00 денари ќе бидат вложени во 
2008 година и тоа во изградбата на Северна трибина на 
Градски Стадион Скопје. 
 

*    *    * 
Рекапитуларот  на финансиски средства е даден во 

прилог бр. 8  кој е составен дел на оваа програма.  
 

III. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН ПРОСТОР НА ТЕ-
РИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2007 ГОДИНА 
 
За реализација на програмата, во 2007 година вкупно 

потребни се средста во висина од 1.948.216.020,00 дена-
ри. Меѓутоа со оглед на фактот дека за комерцијалната 
станбена изградба и изградба на станови за млади брач-
ни двојки со компензација со станбен и деловен простор 
во предметните објекти ќе се обезбедат 80.200.367,00 де-
нари, за реализација на програмата во 2007 година вкуп-
но потребни се средста во висина од 1,868.015.652,00 де-
нари, од кои за довршување и изградба на објектите по 
Одлуки на Владата на Република Мајкедонија се обезбе-
дени потребните средства во висина од 870.994.753 де-
нари, па така за станбената изградба потребни се средс-
тва во висина од 997.020.900,00 денари. 

Финансиските средства потребни за станбената из-
градба ќе се обезбедат од следните извори на финанси-
рање: 

III. 1. Приходи од ануитети за 2007година на прода-
дени станови, деловни  простории, гаражи и подруми 
со одложено плаќање.  

Ануитети од продадени станови, деловни  простории, 
гаражи и подруми во износ од 200.000.000,00 денари  

 
Ануитети   200.000.000,00 х 86%    170.000.000,00 денари 

Вкупно III.1.     170.000.000,00 денари 
 
 III 2. Приходи од закупнина на станбен и деловен 

простор за 2007 год. за проширување на материјалната 
основа.  

Закупнина за станбен простор   
30.000.000,00 денари х 25%. 7.500.000,00 денари 
Закупнина за деловен простор   
210.000.000,00 денари х 16% .  . . . .33600.000,00 денари 

Вкупно III.2.................  41.100.000,00 денари 
 
III. 3. Преостанати транши од Заемот од Банката за 

развој при Советот на Европа 
 
Согласно Законот  за задолжување на Република 

Македонија кај Банката за развој при Советот на Евро-
па по Договорот за заем по „Проект за изградба на ста-
нови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања” 
(„Службен весник на Република Македонија“бр. 41/00) 
30.000.000 ДЕМ односно околу 15.000.000 ЕУР се фи-
нансираат во вид на заем од Банката за развој при Со-
ветот на Европа. Досега се искористени три транши во 
висина од 13.500.000 ЕУР. Останува да се искористат 
со наредните транши уште 1.500.000 ЕУР 

 
Заем од Банката за Развој при Советот на Европа 
1.500.000 ЕУР х 61,2 ...................... 91.800.000,00 денари 

Вкупно III.3.  91.800.000,00 денари 
 
III. 4. Од аванси дадени на градежна оператива  
 
  

Вкупните непокриени аванси дадени  
на градежната оператива во  
минатите години .............................40.000.000,00 денари 

                       Вкупно III.4. 40.000.000,00 денари 
 
III. 5. Од продажба на  станови, деловен простор га-

ражи и подруми  во објекти во градба 
 
110.000.000,00 денари  х 85%.........93.500.000,00 денари 

Вкупно III.5.  93.500.000,00 денари 
 
III. 6. Од продажба на станови, деловен простор, га-

ражи и подруми  од претходни годишни програми (за-
лиха) 

 
46.500.000,00 денари х 85%............39.525.000,00 денари 

Вкупно III.6.  39.525.000,00 денари 
             
III. 7. Дивиденда од ГТЦ Скопје 
 
126.000.000,00 денари ............126.000.000,00 денари 

Вкупно III.7.  126.000.000,00 денари 
 
III. 8. Од банкарски кредити во износ од     
                                                   137.000.000,00 денари    

           Вкупно III.8.  137.000.000,00 денари     
 
III.9. Приливи од наплатени утужени побарувања   

       60.000.000,00 денари 
Вкупно III.9. 60.000.000,00 денари 

 
III.10. Од  продажба на станови кои се со покренати 

постапки за иселување на бесправно вселени лица со 
50% продажба и 30% учество 

          
 51.000.000,00 денари     

    Вкупно III.10. 51.000.000,00 денари 
III.11. Од  продажба на деловен простор во ГТЦ 

Скопје во 2007 година 
 71.500.000,00 денари     

Вкупно III.11.71.500.000,00 денари 
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Непокриените потребни средства за реализација на 

програмата, во висина од 75.595.900,00 денари, ќе би-
дат обезбедени преку добивање на пониски цени при 
спроведувањето на јавните набавки од претпоставени-
те трошоци, како и преку ослободување од плаќањето 
на надоместокот за уредување на градежно земјиште, 
за изградба на станови наменети за издавање на лица 
со ниски примања, од страна на некои единици на ло-
кална самоуправа во Република Македонија. 

 
IV 

ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
IV.I.Оцена за состојбите 

  
Оцената за состојбите во врска со одржувањето на 

станбените згради и станови опфатени во оваа програма 
се прикажува преку: физичките показатели  наведени во 
прегледите на становите по “квалитет на градбата”, 
“структура на станови” и “статусот на користењето” . 

  
1. Физички показатели за станбените згради и 

станови 
Состојбата на станбениот фонд кој е предмет на ин-

вестиционо одржување искажан преку физички показа-
тели врз основа на состојба 31.12 2006 година според 
квалитетот на градба, структурата на станови и стату-
сот на користење се прикажува како што следи: 

 
1.1. Бројот на станови според квалитетот на градба 

 
Вкупниот број на станови во сопственост на Репуб-

лика Македонија искажан врз основа на состојба 31.12 
2006 година  изнесува 5.085, од кој број распореден 
според квалитетот на градба се: 

 - станови изградени од тврда градба изнесува 3.857 
стана, монтажна градба изнесува 579 стана, а становите 
во субстандардна состојба изнесуваат 649  стана. 

-  бројот на двособни  станови е најголем и изнесу-
ва  2.099 стана, бројот на еднособни станови изнесува 
1.650 , бројот на трособни станови изнесува 547, бројот 
на четирисобни станови е 125 стана и бројот на гарсо-
нери е 664 стана. 

1.2. Површина на станови 
 
Вкупната површина на становите во сопственост на 

Република Македонија искажано врз основа на  сосо-
тојба 31.12.2006 година изнесува 247.998,48 м2  

Според површината на становите, може да се кон-
статира дека најголем број на станови има во Скопје 
2.160 со површина од 102.524,33  м2, што претставува 
41 % од вкупната површина. Веднаш по Скопје е Бито-
ла со 505 стана и површина од 26.289,24 м2 што прет-
ставува 11 % од вкупната површина. 

 
1.3. Бројот  на станови според статусот на користење 

 
Бројот на становите искажан со состојба 31.12.2006  

година според статусот на користењето од страна на 
корисниците на становите со статус на станарско право 
изнесуваат 2.468 стана. 

За разлика од останатиот број на станови за кои не 
е решен статусот на корисниците, овој број на корис-
ници во пракса не предизвикува  посебни проблеми,  
затоа што е решен нивниот статус во однос на користе-
њето. Меѓутоа, за останатите видови на корисници, 
статусот на користењето на становите е проблематичен  
се до неговото конечно  решавање. 

Рекапитуларниот приказ на корисниците со  нере-
шен статус на користењето е следниот: 

 
-корисници на станови со времени решенија   746 
-корисници на станови без никаква доку-
ментација      

  
610 

-корисници на станови диво вселени  323 
-корисници на станови со друг вид на кори-
стење 938 

ВКУПНО: 2.617 
 
Корисници на станови со времени решенија: 
 
Во оваа категорија на корисници на станови со вре-

мени решенија во најголем број случаеви се станови 
ангажирани за реализација  “Програмите за уредување 
на градежно земјиште на Општините” . 

 
Корисници без документација : 
Во оваа категорија се застапени оние семејства кои 

сметувањето не можат да го докажат со валидни доку-
менти , како и оние кои со текот на времето докумен-
тите ги изгубиле или гласат на починати корисници, а 
наследниците своето право не го оствариле преку соод-
ветна постапка. 

 
Друг вид на корисници: 
Во категорија друг вид на корисници спаѓаат стано-

вите во сопственост на поранешните Југословенски Ре-
публики, како и станови издадени по основ на закуп 
согласно на Законот за домување, станови на хаусмај-
стори и слично. 

   
IV.II. Извори на средства 

 
Основен извор за финансирањето на активностите 

околу инвестиционото одржувањето на станбените 
згради и станови претставува закупнината како цена на 
услугите за користење на становите наменет за одржу-
вање.  

Висината на средствата  од закупнината со кои се 
реализира  оваа програма, се обезбедуваат со посебна 
Одлука на Управниот одбор на Јавното претпријатие  
за распределба на средства од закупнина. 

Поаѓајки од ваквите основи, апсолутните износи на 
финансиските средства кои ќе бидат ангажирани во 
2007-та година за одржување на станбените згради и 
станови на ниво на Република Македонија и по подрач-
ни единици, изнесуваат 5.460.994,63 денари. 
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Распределбата на планираните средства наменети 
во одржување на станбените згради и станови по по-
драчните единици е направена согласно планираниот 
број на становите и планираната наплатена закупнина 
за 2007-та година,  а согласно Одлуката на Управниот 
одбор на Јавното препријатие  за распределба на средс-
тва од закупнина, што е и основна рамка за вложувања-
та и интервенциите од страна на подрачните единици. 

 
IV.III. Мерки за обезбедување подобри услови  за одр-
жување во постојните станбени згради и станови 
 
Поаѓајки од досегашното искуство, како и од утвр-

дените обврски на Јавното претпријатие со законските 
прописи од областа на стопанисувањето со стабениот 
фонд, во смисла на одржувањето се задолжува Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија при реализација на 
оваа програма да ги има во предвид следните  мерки 
заради обезбедување подобри и поефикасни услови за 
одржување на постојните  станбени згради и станови: 

1. При изготвување на бараната согласност за Јавна 
набавка за инвестиционо одржување како  оперативно 
дејствие во одржувањето на станбените згради и стано-
ви, треба да се поаѓа од претходно извршена анализа  
на станбените загради и станови преку изготвување на  
техничка документација со предмер на количините на  
работа и нивната вредност.   

2. Програмата изготвена од страна на Јавното прет-
пријатие во основа треба да  кореспондира со парични-
те средства наменети за одржување  на станбените 
згради и станови утврдени во Планот за јавни набавки. 

3. При интервециите за одржување на колективните 
згради со  мешовита сопственост, од особена важност  
е досегашно дефинирање на делот на интервенциите 
кои се на терет на средствата предвидени со оваа про-
грама.  

Реалното дефинирање на средствата за делот што  
се однесува за становите во сопственост на Република 
Македонија, во секој случај, треба да биде и облигаци-
оно регулирано, преку соодветен договор за интервен-
ции во одржувањето на  колективните станбени згради 
со станарите чии станови се во  лична сопственост. 

Во смисол на горното неопходно е соодветна  сора-
ботка со куќните совети во станбените објекти со ме-
шана сопственост,  се со цел да се постигне рационал-
на, економична и ефикасна реализација на интервенци-
ите во одржувањето на станбениот објект. 

4.Заради избегнување на одредени можни штети од 
негрижата од одржувањето на  станбените објекти од 
било кои субјекти или објективни причини, (куќен со-
вет, поединци, сопственици и др.) се задолжува Јавно-
то претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија да покрене  иниција-
тива за остранување на причините кои би довеле до 
можни штети. 

При остранување на причините  за можните штети, 
Јавното претпријатие е должно да ги користи сите ов-
ластувања што се дадени со позитивните законски про-
писи, а особено одредбите на “Законот за домување” 
како основен  нормативен акт од областа  на домување-
то,  и да  ги информира и инсистира органите надлеж-
ни за оваа област да интервенираат  за остранување на 
причините кои би довеле до можни катастрофи. 

 
IV.IV.Определување елементи за висина на закуп-

нината и за продажната цена на становите 
 

1. Елементи за утврдување висината на закупнината 
 
Во услови на општествената  сопставеност на стан-

бениот фонд, основен извор  на средства за финансира-
њето на активносите околу стопанисувањето со станбе-
ниот фонд беше  станарината. 

По својата  суштина,  станарината  преставува  цена 
на  услугите за користењето на станот. 

Со “Законот за домување”, кои во целост  стапи во 
сила од 18.05.1999 година, станарината како  поим, се 
заменува со поимот, “Закупнина”  заради новите одно-
си во користењето на станот. 

По својата суштина закупнината како цена на услу-
гата за користење на станот треба во иднина да попри-
ми облигационен однос меѓу корисникот и сопствени-
кот на станот. 

Во вакви нови односи меѓу закуподавец и закупец 
на станот се поставува прашањето за изнаоѓање на еле-
менти за утврдување висината на закупнината. 

Од досегашната пракса која сеуште е во сила основ-
ни елементи за утврдување висината на закупнината, за 
користење на станот се:  

-Градежната вредност на станот; 
-Амортизација  на станот во зависност од годините 

на староста: 
-Површината на станот и 
-Коефициентот на вредноста на бодот , како основа 

за утврдување на висината на закупнината. 
Во рамките на ваквите основни елементи за утврду-

вање на висината на закупнината, аналитички и синте-
тички се разработени поедините елементи во структу-
рата на градежната вредност изразени во соодветен 
број на бодови. 

Преку висината на коефициентот на вредноста на 
бодот во основа се воспоставуваат економските пара-
метри во водењето на политиката за утврдување на ви-
сината на закупнината. 

Во сегашни услови висината на закупнината на ни-
во на Јавното претпријатие се движи од 24 до 37 дена-
ри по 1м2 која во основа зависи од квалитетот на ста-
нот и другите параметри кои ја сочинуваат стандардна-
та опременост на станот. 

Исклучок во однос на примената на овие елементи 
преставуваат супстандардните станови за кои висината 
на закупнината, се утврдува во рамките од 25% - 40% 
од вредноста на становите со просечни услови на ста-
новање. 

“Висината на закупнината на станови во сопстве-
ност на Република Македонија доделени на лица из-
брани, именувани и назначени  за вршење на јавни 
функции утврдени со Устав и закон се намалува за 25% 
од вредноста добиена при пресметувањето на закупни-
ната согласно определените елементи за утврдување на 
висината на закупнината” 

 
2. Елементи за утврдување вредноста на станот 
 
2.1. Вредноста на станбениот фонд на кои право 

должноста и одговорности во поглед на располагање 
има Република Македонија што е дадена на стопанису-
вање на Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија, се 
утврдува врз основа на “Уредбата за критериумите и на-
чинот на утврдувањето на продажната цена на становите 
во општествена сопставеност” („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ 68/92) како и незината измена во 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.57/99). 

Основни елементи за утврдување вредноста на ста-
новите во сопственост на Република Македонија  се:  

-градежната вредност на станот; 
-амортизација  на станот во зависност од годината 

на старост; 
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-трошоците за уредување на градежното земјиште и 
-местоположбата на станот во зависност од оддале-

ченоста на зградата до централното градско подрачје и 
во состав  на зградата. 

Преку аналитичките и синтетичките елементи што 
се наведени во цитираната “Уредба” и соодветните бо-
дови дадени за секој аналитички и синтетички елемент, 
се воспоставуваат еднакви стартни основи во утврдува-
њето во висината на вредноста на станот . 

Во образецот за утврдување на градежната вред-
ност на станот изразена во бодови за 1м2, покрај ос-
новните бодови присутни се и  корективни коефициен-
ти изразени во бодови. 

Со множење на добиените бодови со површината 
на станот се изнаоѓа вредноста на станот во бодови, а 
вредноста на станот за продажба се изнаоѓа преку мно-
жењето на овие бодови со утврдениот коефициент од 
0,31 ЕУР по 1 бод. 

Се оценува дека вака изнајдената вредност, однос-
но со примента на одредбите од “Уредбата за критери-
умите и начинот на утврдување на продажната цена на 
становите во општествена сопставеност” во целост ги 
задоволува потребите  и преставува основа за изнаоѓа-
ње и на цената на становите во сопставеност на Репуб-
лика Македонија. 

Разликата меѓу продажбата на становите во оп-
штествена сопственост и продажбата на становите во 
сопственост на Република Македонија треба да се ма-
нифестира преку вредноста на коефициентот односно 
вредноста на бодот. 

Во зависност од одредени услови во утврдување во 
стандардот на становањето како и условите на пазарот, 
вредноста на бодот во основа треба да се движи како 
што следува. 

 
 ГРУПА ЦЕНА НА БОДОТ 

1 2 3 
1 Скопје 0,31 - 0,61 ЕУР  БОД 
2 Битола , Прилеп, Кумано-

во, Охрид, Струга, Тетово 
и Гостивар 0,31 - 0,56 ЕУР БОД 

3 Останати градови во Ре-
публиката  0,31 - 0.51 ЕУР БОД 

 
Висината на вредноста на бодот ќе се утврди по зо-

ни по  градовите во Република Македонија,  согласно  
Програмата за продажба на становите во  сопственост 
на Република Македонија., освен национализирани ста-
нови за кои вредноста на бодот ја утврдува Владата на 
Република Македонија. 

Вредноста на становите по 1м2 помножена со цена-
та на бодот ја дава продажната  цена на станот по 1м2, 
односно вкупната  продажна цена на станот. 

Станбениот простор што е предмет на продажба, го-
лемината на станбениот простор, динамиката на оства-
рување на продажбата и вредноста на становите се утвр-
дува со Програма за продажба на станови сопственост 
на Република Македонија која ја донесува Министерс-
твото за транспорт и врски  на Република Македонија. 

2.2. За становите кои се изградени или се градат 
согласно досегашните  програми, елементи за утврду-
вање на  градежната цена на становите се: 

-Трошоци за доделување на градежно земјиште за 
користење. 

-Трошоци за уредување на градежно земјиште , 
-Трошоци за изградба  
-Трошоци на Јавното претпријатие за стопанисува-

ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија за реализација на програмите 

-Данок на промет на продажба 
-Данок на додадена вредност и др. 
 

IV. V.Стратешки цели 
 
Процесот на приватизација во станбената област за-

почна со донесување на Законот за продажба на стано-
вите во општествена сопственост во 1990 год. Во текот 
на на неговата примена извршена е продажба на 44.186 
општествени станови, со кои стопанисува Јавното 
претпријатие (односно неговите претходници) така 
што на крајот на 2006 год. Претпријатието стопанисува 
со уште 5.085 стана. Причините за тоа што и покрај бе-
нифициите за продажба, дел од становите останаа не-
продадени лежат во: 

-социјалниот статус на нивните корисници  
(носители на станарско право) 
-користење на станот од лица со нерегулиран ста-

тус на носител на станарско право 
Со последната измена на Законот за домување од 

2005 год. рокот на трансформација на статусот на но-
сител на станарско право во статус на закупец беше 
продолжен до 31.12.2006 година. 

Со оглед на тоа што до денот на усвојувањето на 
оваа програма рокот за продажба не е продолжен перс-
пективата во поглед на овие државни (поранешни оп-
штествени) станови, се гледа во формирање на посебен 
државен станбен фонд. 

Фондот би го сочинувале поранешните општестве-
ни станови кои останале непродадени, државните ста-
нови за кои не се склучени Договори  за закуп, односно 
становите по престанокот на Договорот за закуп. 

Овие станови би биле наменети за посебни социјал-
ни групи,а согласно уставната одредба на Република 
Македонија како социјална држава. Доделувањето би 
се вршело под посебно пропишни услови и критериу-
ми, а користењето на становите би било на определено 
време. 

Во оваа насока ќе треба да се предложат и соодвет-
ни измени во законската регулатива од областа на до-
мувањето. 

 
                                      V 
Оваа програма ќе ја реализира Јавното претпријатие 

за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија, согласно Законот за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор („Службен весник на 
Република Македонија“бр.2/94) и претставува основа за 
отпочнување на постапка за добивање на одобрение за 
градење, согласно прописите за градење на објекти. 

 
VI 

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

 
    Бр.19-586/1                      Претседател на Владата 

20 февруари 2007 година       на Република Македонија 
       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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417. 
Врз основа член 16, став 1 од Законот за просторно 

и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/05), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27.02.2007 годи-
на, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2007 ГОДИНА 

 
1. Средствата за исплата на Програмата за израбо-

тка на просторни планови во Република Македонија за 
2007 година се обезбедени во раздел 12101 програма 3 
потпрограма 30, ставка 425, подставка 425640 израбо-
тка на просторни и урбанистички планови утврдена во 
Буџетот на Република Македонија за 2007 година во 
износ од 10.500.000 денари. 

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат за: 

 
2.1. Просторен план на Охридско-Преспански регион 

(Нацрт-план)                                         3.042.000 
 
2.2. Просторен план на Охридско-Преспански регион 

(Ревизија-Стручна расправа) Нацрт-план        2.000.000 
 
2.3. Просторен план на регионот на сливот на река-

та Треска. Изработка на заштитно конзерваторски ос-
нови                                                   100.000 

 
2.4. Просторен план на регионот на сливот на река-

та Треска (подготовка за спроведување)             100.000 
 
2.5. Годишен извештај за спроведување на Про-

сторниот план (за состојбите во просторот)     3.000.000 
 
2.6. Изработка на Проценка и (двегодишна) Програ-

ма за спроведување на Просторниот план на Република 
Македонија                  2.000.000 

 
2.7. Правилник - Методологија за изработка на про-

сторни планови                   258.000 
 

ВКУПНО     10.500.000 
 
3. Обезбедување на соодветни геодетски и други 

подлоги за изработка на плановите, согласно оваа про-
грама, е обврска на Агенцијата за планирање на про-
сторот - Скопје. 

 
4. За начинот и динамиката на спроведување на 

оваа програма ќе се грижи Министерството за животна 
средина и просторно планирање, кое во рамките на 
предвидените средства може да врши соодветни поме-
стувања на планираните износи. 

 
5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 19-1030/1                  Претседател на Владата 

27 февруари 2007 година  на Република Македонија, 
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
418. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
27.02.2007 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА  
РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07 и 
15/07), во членот 126-а, се додава нов став 2, кој гласи: 

„Комисијата за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на имотно-правните работи и 
градежно земјиште до 31.08.2007 година ќе работи во 
состав: претседател и негов заменик и осум членови и 
нивни заменици.“  

Член 2 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
         Бр. 19-1251/1               Претседател на Владата 
27 февруари 2007 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

419. 
Врз основа на член 55 од Законот за организација и 

работа на органите на државна управа („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 58/2000), министерот за транспорт и вр-
ски донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕНО-

ВИТЕ НА ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ 
 

Член 1 
Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за бројот и составот на членовите на екипаж на воз-
духоплов („Службен лист на СФРЈ“ бр. 57/78, 7/83 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 26/98).  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
         Бр. 02-885/3                
28 февруари 2007 година                   Министер, 
             Скопје                               Миле Јанакиески, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
420. 

Врз основа член 89-г став 2 од Законот за социјална 
заштита (“Сл. весник на РМ” бр. 50/97, 16/2000, 
17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), член 205 став 1 
од Законот за општа управна постапка (“Сл. весник на 
РМ” бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, 
содржината и начинот на водење на регистар на здру-
женија на граѓани од областа на социјалната заштита 
(“Сл. весник на РМ” бр. 10/2005), министерот за труд и 
социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРА-
ЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА  

ЗАШТИТА  
1. Барањето на Здружението на граѓани – “СОЈУЗ 

НА ТЕЛЕСНО ИНВАЛИДИЗИРАНИТЕ ЛИЦА НА 
МАКЕДОНИЈА” со скратено име “СТИЛМ” од Скопје, 
СЕ УВАЖУВА. 
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2. Здружението на граѓани - “СОЈУЗ НА ТЕЛЕСНО 
ИНВАЛИДИЗИРАНИТЕ ЛИЦА НА МАКЕДОНИЈА” 
со скратено име “СТИЛМ”, со седиште во Скопје, на 
ул. ”11 Октомври” бр. 42-а се впишува во Регистарот 
на здруженија на граѓани од областа на социјалната за-
штита, што се води при Министерството за труд и со-
цијална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - “СО-
ЈУЗ НА ТЕЛЕСНО ИНВАЛИДИЗИРАНИТЕ ЛИЦА НА 
МАКЕДОНИЈА” со скратено име “СТИЛМ”, со седи-
ште во Скопје, на ул. ”11 Октомври” бр. 42-а, ќе се извр-
ши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Реше-
нието во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
           Бр.10-738/4                 
13 февруари 2007 година                   Министер, 
               Скопје                               Љупчо Мешков, с.р. 

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
421. 

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-
гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 
23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите 
(“Службен весник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 
98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за 
данокот на додадена вредност (“Службен весник на 
РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), 
Законот за животната средина (“Службен весник на 
РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
05.03.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини                               ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                              до 25,568 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 25,375 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 25,574 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)            до 26,647 
 
б) Дизел гориво                              ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                              до 26,293 
- Д-Е III                                                            до 26,946    
 
в) Масло за горење                 ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                                       до 26,505 
   
г) Мазут                  ден/кг 
- М-1 (М)                                                         до  14,863 
- М-2                                                                 до 14,839 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа:    

 а) Моторни бензини                                    ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                      до 63,50 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)               до 60,00 

- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            до 60,50 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)                  до 61,50 
 
б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                       до 50,00 
- Д-Е III                                                              до 50,50 
 
в) Масло за горење                                           ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)                                   до 39,50 
 
г) Мазут                                                             ден/кг 
- М-1 (М)                                                       до 18,187 
- М-2                                                              до 18,159 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

   

НАФТЕН ДЕРИВАТ 
(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

 (4 ГРУПА 
 НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 (ПРЕМИУМ)      63,00 62,50 62,00 
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 59,50 59,00 58,50 
БМБ - 95 
(БЕЗОЛОВЕН  
ПРЕМИУМ) 60,00 59,50 59,00 
БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН 
СУПЕР) 61,00 60,50 60,00 
Д - ДИЗЕЛ 49,50 49,00 48,50 
Д-Е III 50,00 49,50 49,00 
 Е Л   - ЕКСТРА  
ЛЕСНО  39,00 38,50 38,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените  на 
мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во зем-
јата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                               ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                   0,150 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)                  0,080 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)                0,080 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)                       0,080 
 
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                              0,030 
- Д-Е III                                                                 0,030 
 
в) Масло за горење                                           ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)                                         0,040 
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г) Мазут                                                        ден/кг 
- М-1 (М)                                             0,050 
- М-2                                                                   0,050 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                    ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                     24,396 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)                21,692 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)              21,917 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)                     21,692 
 
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                      12,350 
- Д-Е III                                                              12,121 
 
в) Масло за горење                                           ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                                              3,230 
   
г) Мазут                                              ден/кг 
- М-1 (М)                                                                0,100 
- М-2                                                                        0,100 

 
Член 5 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група из-
несуваат: 

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

Ед. 
мерка 

 (1 ГРУПА 
 НА ЦЕНИ) 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

 (4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

МБ - 96 
(ПРЕМИУМ)       ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ - 91 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) ден/лит 3,200 

 
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

БМБ- 95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) ден/лит 3,200 

 
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

БМБ -98 
(БЕЗОЛОВЕН 
СУПЕР)               ден/лит 3,200 

 
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

Д - ДИЗЕЛ ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-Е III                  ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М - 1 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М - 2 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 06.03.2007 година. 

 
Бр. 02-346/1         

5 март 2007 година                          Претседател,   
          Скопје                                 Славе Ивановски, с.р.    
_______________________________________________ 

 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
36. 

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и 
член 127 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување (“Сл. весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 
85/03, 50/04, 4/05 и 70/06) и член 35 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (“Сл. весник на Република Македонија“ бр. 
50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04, 88/05 и 101/05), 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 27.02.2007 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО “МАКПЕТРОЛ“ А.Д. 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во “Макпетрол“ А.Д. Скопје, како работни места на 

кои стажот на осигурување се смета за зголемено трае-
ње, се утврдуваат следните работни места: 

 
Ред. 
број 

Работно место Степен на 
зголемување 

1. Манипулант-општ работник 
(228) 

12/15 

2. Пожарникар-стражар (218) 12/14 
3. Манипулант-бравар-

електричар 166 
12/15 

 Полнилница бутан-пропан  
4. Бравар манипулант (124) 12/14 
5. Полнител-контролор на боци 

(182) 
12/14 

 Бензиски станици-
продавници 

 

6. Продавач на бенз.станица 1, 
2, 3 и 4 категорија (186) 

12/13 

 Одделение за 
инвестиционо и 

тековно машинско 
одржување 

 

7. Бравар 1-група (70) 12/15 
8. Бравар 2-група (105) 12/15 
9. Бравар 3-група (161) 12/15 
10. Бравар - фарбар 1-група  

(106) 
12/15 

11. Бравар - фарбар 2-група 
(162) 

12/15 

12. Приучен бравар (225) 12/15 
 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

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

 
  Бр. 02-1396/1                                  Претседател 

27 февруари 2007 година               на Управниот одбор, 
      Скопје                                 Ангел Максимов, с.р. 
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37. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и 

член 127 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 
50/01, 85/03, 50/04, 4/05 и 70/06) и член 35 од Статутот 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04, 88/05 
и 102/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 27.02.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО АД ЕСМ ХЕЦ-ЗРНОВ-
ЦИ, ПОДРУЖНИЦА  “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“  

КОЧАНИ 
 

Член 1 
Во АД ЕСМ ХЕЦ - Зрновци, Подружница “Еле-

ктродистрибуција“ Кочани, како работни места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголемено траење, 
се утврдуваат следните работни места: 

 
Ред.бр. Работно место Степен на  

зголемување 
1. Машинист 12/13 
2. Вклопничар 12/14 

 
Член 2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

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

 
    Бр. 02-1394/1                               Претседател 

27 февруари 2007 година               на Управниот одбор, 
        Скопје                               Ангел Максимов, с.р. 

__________ 
38. 

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и 
член 127 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 
50/01, 85/03, 50/04, 4/05 и 70/06) и член 35 од Статутот 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04, 88/05 
и 101/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 27.02.2007 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ  ВО “БАЛЕКС“, ДОО  ШТИП 

 
Член 1 

Во “БАЛЕКС“ ДОО Штип, како работно место на 
кое стажот на осигурување се смета со зголемено трае-
ње, се утврдува следното работно место: 

 
Ред.бр. Работно место Степен на 

зголемување 
1. Професионален возач на ка-

мион (тешки моторни возила 
со носивост од 7 и повеќе тони) 
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Член 2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

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

 
  Бр. 02-1393/1                                 Претседател 

27 февруари 2007 година              на Управниот одбор, 
       Скопје                               Ангел Максимов, с.р. 

_________ 
39. 

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и 
член 127 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 
50/01, 85/03, 50/04, 4/05 и 70/06) и член 35 од Статутот 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04, 88/05 
и 101/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 27.02.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ  ВО „КАРГО АНДОНОВ  

ТАСКО И ДР.“ ЈТД РАДОВИШ 
 

Член 1 
Во „Карго Андонов Таско и др.“ ЈТД Радовиш, како 

работно место на кое стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење, се утврдува следното работно место: 
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Ред. 
број 

Работно место Степен на 
зголемување 

1. Професионален возач на камион 
(тешко моторно возило со носи-
вост од 7 и повеќе тони) 
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Член 2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 02-1395/1                                  Претседател 

27 февруари 2007 година              на Управниот одбор, 
    Скопје                                  Ангел Максимов, с.р. 

_________ 
40. 

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и 
член 127 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување (“Сл. весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 
85/03, 50/04, 4/05 и 70/06) и член 35 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (“Сл. весник на Република Македонија“ бр. 
50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04, 88/05 и 101/05), 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 27.02.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО “МИМАС ТРАНС“  

РАДОВИШ 
 

Член 1 
Во “Мимас транс“ Радовиш, како работно место на 

кое стажот на осигурување се смета со зголемено трае-
ње, се утврдува следното работно место: 

 
Ред. 
број 

Работно место Степен на 
зголемување 

1. Професионален возач на 
камион 
(теретно моторно возило со 
носивост од 7 и повеќе тони) 
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Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

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

 
  Бр. 02-1397/1                                  Претседател 

27 февруари 2007 година               на Управниот одбор, 
      Скопје                                 Ангел Максимов, с.р. 

___________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА 

41. 
Врз основа на член 9 и член 56 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 11/2002, 50/2002, 31/2003, 84/2005 и 
37/2006), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
09.02.2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СО-
ДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ-
ТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 
111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004, 30/2006 и 
137/2006), во член 20 став 2 се бришат зборовите: „По 
исклучок од став 1 на овој член“, и „за непотполнување 
на одјавата“. 

Во истиот став после зборот: „лице“ се додаваат 
зборовите: „и доказ од лична исправа“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе 
се објави по добивањето на согласност од министерот 
за здравство. 

 
       Бр. 02-1486/11                      Управен одбор 
9 февруари 2007 година                   Претседател, 
            Скопје                                  Аљбон Џемаили, с.р. 
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