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 Стр.
2147. Правилник за изменување и дополну-

вање на Правилникот за начинот и ус-
ловите за полагање на стручен испит 
за работење со хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 122/2006) 12

2148. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности.... 12

2149. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 13

2150. Одлука за избор на претседател на 
Апелационен суд Скопје……………... 14

2151. Одлука за избор на претседател на 
Основен суд Охрид 14

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2133. 
Врз основа на член 38 став 1 и член 59  од Законот 

за приватизација и закуп на градежно земјиште во др-
жавна сопственост („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 4/2005 и 13/2007), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11.12.2007  
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА НА ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ДОЛГОТРАЕН И ВРЕМЕН 
ЗАКУП, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
НАПЛАТА НА ЗАКУПНИНАТА ЗА ДОЛГОТРАЕН  

И ВРЕМЕН ЗАКУП 
 

Член 1 
Со оваа уредба  се уредува висината на закупнината 

на градежно земјиште во државна сопственост кое е 
предмет на долготраен и на времен  закуп, како и начи-
нот и постапката за наплата на закупнината за долго-
траен и времен закуп.  

 
Член 2 

За долготрајниот и времениот закуп на градежно 
земјиште во државна сопственост се плаќа закупнина 
во висина утврдена во Прегледот за висината на закуп-
нината на градежно земјиште во државна сопственост 
кое е предмет на долготраен и времен закуп, кој е да-
ден во прилог и е составен дел на оваа уредба. 

Висината на закупнината од став 1 на овој член се 
плаќа во денари по метар квадратен за градежното зем-
јиште, за период од една година. 

Доколку на градежното земјиште за кое е склучен 
договор, односно е донесено решение за долготраен 
или времен закуп, а со урбанистичкиот план се предви-
дени повеќе намени, закупнина се плаќа за секоја наме-
на во износ еднаков на процентот на застапеност на на-
мената согласно планот.  

 Стр.
2152. Одлука за избор на претседател на 

Основен суд Струга............................... 15
2153. Одлука за избор на претседател на 

Основен суд Крушево........................... 15
2154. Одлука за избор на претседател на 

Основен суд Кратово............................. 15
 Основен суд во Делчево 
  257. Листа на постојани вештаци во Осно-

вен суд Делчево..................................... 15
 Објава за износот на личното даночно 

ослободување.............................................. 16
 Огласен дел........................................... 1-32
 

 
Член 3 

Физичките и правни лица закупци на градежно 
земјиште  согласно Законот за приватизација и закуп 
на градежно земјиште во државна сопственост, за-
купнината за долготраен и времен закуп може да ја 
плаќаат во денари или со обврзници издадени од 
страна на Република Македонија за исплата на 
депонирани девизни влогови  на граѓаните по кои 
гарант е Република Македонија, како и со обврзници 
од денационализација. 

 
Член 4 

Плаќањето на закупнината од член 2 на оваа уредба 
се врши еднаш годишно, односно до истекот на пос-
ледниот ден од месецот во кој е склучен договорот, од-
носно е издадено решението. 

 
Член 5 

Закупнината за долготрајниот и времениот закуп 
се плаќа на трезорска сметка  бр. 100000000063095 - 
банка на примачот е Народна банка на Република 
Македонија, уплатна сметка 840 ___ 06831, при-
ходна сметка 733111, програма 00, цел на дознака – 
Буџет на Република Македонија, долготраен однос-
но времен закуп на градежно земјиште во државна 
сопственост. 

 
Член 6 

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

 
    Бр. 19-7364/1               Претседател на Владата  

11 декември 2007 година  на Република Македонија, 
         Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 
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2134. 
Врз основа на член 13 став 4 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.12.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТУЃУ-
ВАЊЕ, ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП И ВИСИНАТА НА 
ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА 
ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката за отуѓување, 

давањето под закуп и висината на посебните трошоци 
на  постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на 
градежното земјиште сопственост на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/01, 103/01, 38/02, 51/03, 95/04, 87/05 и 47/06), во 
член 3 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Во објавата од став 2 на овој член може да содржи 
и дополнителни податоци за условите кои треба да ги 
исполнуваат физичките и правните лица кои ќе се при-
јават на јавното наддавање“. 

 
Член 2 

По член 6 се додава нов член 6-а, кој гласи: 
 

“Член 6-а 
Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата 

се пријавиле најмалку двајца учесници кои ги исполну-
ваат условите дадени во објавата. 

По исклучок на  став 1 од овој член кога за јавното 
наддавање во објавата се содржат и дополнителни 
податоци за условите кои треба да ги исполнуваат 
физичките и правните лица кои ќе се пријават на јавно-
то наддавање во врска со градби од прва, втора и трета 
категорија согласно закон, јавното наддавање ќе се 
одржи и кога по објавата се пријавил само еден учес-
ник кој ги исполнува условите дадени во објавата за 
јавно наддавање, а кој ќе понуди најмалку едно поеди-
нечно наддавање (во висина утврдена во објавата), од 
почетната цена на јавното наддавање.“ 

 
Член 3 

Во членот 23, став 2, зборовите: „од 2%“ се замену-
ваат со зборовите: „од 5%“. 

 
Член 4 

Табеларниот преглед од Уредбата се заменува со 
нов Табеларен преглед кој е  даден во прилог и е соста-
вен дел на оваа уредба. 

   
Член 5 

Започнатите постапки за отуѓување и давање под 
закуп на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, пред влегувањето во сила на оваа уредба, 
ќе продолжат согласно Табеларниот преглед кој важел 
во времето на поднесувањето на барањето. 

 
Член 6 

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

 
   Бр. 19-7365/1              Заменик на претседателот   

11 декември 2007 година   на Владата на Република  
              Скопје                                   Македонија, 

                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2135. 
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, 37/06 и 
115/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 11.12.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
ВО СОПСТВЕНОСТ НА МОТОРНО ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Во Одлуката за давање во сопственост на моторно 

возило („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 53/07), во член 1 по зборовите: „регистарска ознака 
SK-543-IO“ се додаваат зборовите: „со проценета вред-
ност од 682.648,00 денари од страна на Бирото за суд-
ски вештачења Скопје“. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 19-6250/2                Заменик на претседателот 

11 декември 2007 година       на Владата на Република 
               Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
2136. 

Врз основа на член 254 од Законот за трговски 
друштва („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 28/04, 84/05 и 25/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 11.12.2007 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИ-
НА НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ  
И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА 

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши зголемување на основната 

главнина на Друштво за изградба, управување и изда-
вање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДОО-
ЕЛ Скопје со вложување на непаричен влог: моторно 
возило, Landrover Tupe MT; година на производство 
1999 година, SALLTGM98XA204159; број на мотор 
10R07557A; снага 83 KW; боја 99 темно сина; реги-
старска ознака SK-543-IO; со проценета вредност од 
682.648,00 денари од страна на Бирото за судски ве-
штачења Скопје. 

 
Член 2 

Непаричниот влог е внесен во Друштвото согласно 
Записник за примопредавање на моторно возило изго-
твен помеѓу Владата на Република Македонија, Служ-
бата за општи и заеднички работи (арх.бр. 08-6052/2 од 
25.09.2007 година) и Друштвото за изградба, управува-
ње и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајков-
ски ДООЕЛ Скопје (арх.бр. 1200-5/742 од 25.09.2007 
година). 

 
Член 3 

Се задолжува Друштво за изградба, управување и 
издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски 
ДООЕЛ Скопје да изврши упис на зголемувањето на 
основната главнина во трговскиот регистар што се во-
ди при Централен регистар на Република Македонија. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
   Бр. 19-6250/3              Заменик на претседателот 

11 декември 2007 година       на Владата на Република 
             Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
2137. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26.11.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана вре-
мено му престанува користењето на недвижна ствар – 
објектот котлара во касарната „Стив Наумов“ во Бито-
ла, лоциран на КП 17595/1, КО Битола. 

Недвижната ствар од став 1 на овој член се дава на 
времено користење на Факултетот за биотехнички нау-
ки при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ во 
Битола.  

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава 
на времено користење без надомест за период од 6 
(шест) месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, со обврска трошоците настанати во врска со 
користењето, да ги сноси Факултетот за биотехнички 
науки при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ 
– Битола. 

 
Член 3 

Начинот и условите на користење на недвижната 
ствар од член 1 на оваа одлука ќе се утврдат со договор 
склучен меѓу Министерството за одбрана и Универзи-
тетот „Свети Климент Охридски“ – Битола. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 19-7327/1             Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година        на Владата на Република 
             Скопје                      Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
2138. 

Врз основа на член 10 од Законот за основање на Јав-
но претпријатие Македонска радиодифузија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/98 и 98/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11 декември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА „ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ“,  

ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 
1. Љубица Крстевска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на „Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија – Скопје“, од редот на вра-
ботените, на нејзино барање. 
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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. 33-7788/2              Заменик на претседателот 

11 декември 2007 година       на Владата на Република 
             Скопје                    Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
2139. 

Согласно член 256 од Законот за трговски друштва 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 
84/05 и 25/07) и Одлуката за зголемување на основната 
главнина на Република Македонија во Друштвото за 
изградба, управување и издавање на повеќенаменска 
сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, со вложување 
на непаричен влог донесена од Владата на Република 
Македонија, под број 19-6250/3 од 11.12.2007 година, 
Република Македонија – Влада на Република Македо-
нија, застапувана од заменикот на претседателот на 
Владата, м-р Зоран Ставрески од Скопје со ЕМБР 
2910964450076, како единствен содружник на Друштво 
за изградба, управување и издавање на повеќенаменска 
сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, ја дава следната 

 
И З Ј А В А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА НОВ ВЛОГ 
 

Член 1 
Република Македонија – Влада на Република Македо-

нија е согласна да го преземе новиот непаричен влог: мо-
торно возило Landrover Tupe LT; година на производство 
1999 година, број на шасија SALLTGM98XA204159, број 
на мотор 10R07557A; снага 83 KW; боја 99 темно сина; 
регистарска ознака SK-543-IO; со проценета вредност 
од 682.648,00 денари од страна на Бирото за судски 
вештачења Скопје, како зголемување на основната 
главнина во Друштво за изградба, управување и 
издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски 
ДООЕЛ Скопје. 

 
Член 2 

 Непаричниот влог е внесен во Друштвото согласно 
записник за примопредавање на моторно возило изго-
твен помеѓу Владата на Република Македонија, Служ-
бата за општи и заеднички работи (арх.бр. 08-6052/2 од 
25.09.2007 година) и Друштвото за изградба, управува-
ње и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајков-
ски ДООЕЛ Скопје (арх.бр. 1200-5/742 од 25.09.2007 
година). 

 
Член 3 

Се задолжува Друштвото за изградба, управување и 
издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски 
ДООЕЛ Скопје да изврши упис на зголемувањето на 
основната главнина во трговскиот регистар се води при 
Централен регистар на Република Македонија. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 19-6250/4              Заменик на претседателот 

11 декември 2007 година       на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
2140. 

Врз основа на член 17 од Законот за пријавување на 
живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 36/92, 
12/93, 43/2000 и 66/2007), министерот за внатрешни ра-
боти донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 
И ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ И ПРЕСТО-
ЈУВАЛИШТЕ, ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОМЕНА НА 
АДРЕСА НА СТАНОТ НА ГРАЃАНИТЕ, ЗА ЕВИДЕН-
ЦИЈА И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА КНИГАТА ЗА ГОСТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за обрасците за пријавување и од-
јавување на живеалиште и престојувалиште, пријавува-
ње на промена на адреса на станот на граѓаните, за еви-
денција и за образецот на книгата за гости („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 79/92 и 79/2000) 
во член 2 зборовите: „вид на картотека и ги содржи 
картоните за издадени лични карти” се заменуваат со 
зборовите: „регистарот за издадени лични карти”. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
„За примените пријави и одјави на живеалиште се 

води евиденција во вид на регистар кој ги содржи по-
датоците од образецот број 1 на овој правилник.” 

 
Член 2 

Во член 4 по зборот „врши” се додаваат зборовите: 
„непосредно во надлежната организациона единица на 
Министерството за внатрешни работи; во електронска 
форма или по факс”. 

 
Член 3 

Постојната картотека на издадени лични карти се 
користи за водење на евиденцијата на живеалиште и 
промена на адреса на станот до истек на рокот предви-
ден за замена на издадените лични карти, согласно За-
конот за личната карта. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија.” 

 
Бр. 131-82254/1                          Министер 

14 декември 2007 година         за внатрешни работи, 
            Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

___________ 
2141. 

Врз основа на член 417 алинеја 3 од Законот за без-
бедност на сообраќајот на патиштата (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 54/07), министерот 
за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕTO НА ПРОБНОТО ВОЗЕЊЕ  И ВИСИ-
НАТА НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ПРОБНИ ВОЗЕЊА ОД СТРАНА НА 
УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕ-
НИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ  

РАБОТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на органи-

зација на обезбедувањето на пробното возење и висина-
та на трошоците поврзани со обезбедување на пробни 
возења од страна на униформираните полициски 
службеници на Министерството за внатрешни работи.  
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Член 2 
Организацијата на обезбедувањето на пробното 

возење заради испитување на својство на новопроизве-
дено или преправано возило на јавен пат во услови на 
редовен сообраќај се врши со едно полициско возило 
пред возилото за кое се врши пробно возење.  

 
Член 3 

Одредбите кои се однесуваат на висината на трошо-
ците поврзани со обезбедувањето на вонреден превоз 
од Правилникот за начинот на организација на обезбе-
дувањето на вонредниот превоз и висината на трошо-
ците поврзани со обезбедување на вонреден превоз од 
страна на униформираните полициски службеници на 
Министерството за внатрешни работи („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 144/07) се примену-
ваат и при определувањето на висината на трошоците 
поврзани со обезбедувањето на пробни возења од стра-
на на униформираните полициски службеници на Ми-
нистерството за внатрешни работи.  

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат одредбите кои се однесуваат на 
начинот на плаќање на трошоците сврзани со обезбеду-
вањето на пробните возења од Правилникот за начинот 
на плаќање на трошоците сврзани со обезбедувањето 
на пробните возења, вонредниот превоз и спортски или 
други приредби на пат („Службен весник на СРМ“ бр. 
18/85 и „Службен весник на РМ“ бр. 51/92). 

 
Член 5 

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

 
Бр. 13.1-81664/1                        Министер 

12 декември 2007 година        за внатрешни работи,  
       Скопје               м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2142. 

Врз основа на член 12 став 5 од Законот за безбед-
ност на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 54/02 и 84/07), министерот за 
здравство во согласност со министерот за економија 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВИТЕ ЗА ОТ-
ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА 
И ЗА СЕКОЈА ПРОМЕНА ВО БИЛО КОЈ УСЛОВ 
ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ  

НА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Член  1 
Во Правилникот за формата и содржината на прија-

вите за отпочнување со производство на храна и за 
секоја промена во било кој услов во производството и 
начинот на водење на евиденција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 45/05), во член 2 став 4 
зборовите: „Матичен број на трговецот запишан во тр-
говскиот регистар и негово седиште или број на реше-
нието за впишување на регистарот на занаетчии“, се за-
менуват со зборовите: „Единствен матичен број од 
уписот во Централниот регистар“. 

Ставот 6 се менува и гласи: 
„Во долниот дел во втората страница на пријавата 

во десниот агол стои место за тркалезен печат и потпис 
на подносителот на пријавата, а под него низ целата 
ширина на пријавата стои текст: „Во прилог на прија-
вата се приложува следното: фотокопија од решението 
за  извршениот упис во Централниот регистар; доказ за 
правото на користење на објектот; доказ за уплатени 
административни такси и трошоци за увидот.“  

 
Член 2 

Во член 4 став 3 точката 3 се менува и гласи: 
 „Единствен матичен број од уписот во Централни-

от регистар.“ 
 

Член  3 
Образецот бр. 1 Пријава за отпочнување со произ-

водство на храна се заменува со нов образец  кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 15-10604/1 Бр.20-19265/1 

20 декември 2007 година 10 декември 2007 година 
Скопје Скопје 

Министер за економија, Министер за здравство, 
Вера Рафајловска, с.р. Имер Селмани, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2143. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии 
од вредност, на седницата одржана на ден 12.12.2007 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Брокерската куќа Битола Брокер АД Битола се 

дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда – трета емисија на 
3.577 обични акции во износ од 178.850 евра односно 
во денарска противвредност од 10.948.106 денари по 
средниот курс на НБРМ на денот пред донесувањето 
на одлуката за трета емисија на акции. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот, Одлуката за зголемување на ос-
новната главнина со средства на друштвото и Одлуката 
за трета емисија на акции донесени од Собранието на 
акционери на Брокерската куќа Битола Брокер АД Би-
тола на ден 03.12.2007 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголе-
мувањето на основната главнина во Трговскиот реги-
стар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од три работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во Тр-
говскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

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

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. 07-2403/10         Комисија за хартии од вредност 

12 декември 2007 година                Претседател, 
               Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2144. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 12.12.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Фанче 

Куцуловска родена на ден 24.09.1983 година во Скопје. 
2. Дозволата за работење на брокер на Фанче Куцу-

ловска се дава за период од пет години од денот на из-
давањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Фанче Куцу-
ловска престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
   Бр. 07-3336/7           Комисија за хартии од вредност 

12 декември 2007 година                Претседател, 
               Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2145. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 12.12.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Соња 

Кузманоска-Трајкоска родена на ден 17.06.1966 година 
во Прилеп. 

2. Дозволата за работење на брокер на Соња Кузма-
носка-Трајкоска се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 
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3. Дозволата за работење на брокер на Соња Кузма-
носка-Трајкоска престанува да важи и пред истекот на 
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите 
предвидени со член 211 од Законот за хартии од вред-
ност. 

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

 
   Бр. 07-3430/4           Комисија за хартии од вредност 

12 декември 2007 година                Претседател, 
               Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2146. 

Врз основа на член 9, 8 и 27 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 12.12.2007 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Про Кредит банка АД Скопје се дава одобре-

ние за издавање на долгорочни должнички хартии од 
вредност по пат на приватна понуда – прва емисија на 
5.000 обврзници во износ од 300.000.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со законот и одлуката донесена на ден 
23.08.2007 година за издавање на прва емисија на 
должнички хартии од вредност – обврзници по пат на 
приватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност веднаш, но не подоцна од три работни 
дена, по истекот на рокот за реализација на емисијата 
на обврзници по пат на приватната понуда од точка 1 
на ова решение. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на обврзниците во депозитарот 
за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на об-
врзниците. 

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

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. 07-3507/3            Комисија за хартии од вредност 

12 декември 2007 година                Претседател, 
               Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2147. 

Врз основа на член 190 став 4 и член 112 став 6 од 
Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 95/2005 и 25/2007), Коми-
сијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 
12.12.2007 година донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАБОТЕЊЕ СО 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА  

РМ“ БР. 122/2006) 
 

Член 1 
Во насловот на Правилникот за начинот и условите 

за полагање на стручен испит за работење со хартии од 
вредност зборовите: “начинот и условите за” се бри-
шат, а се додаваат зборовите: “обука и”. 

 
Член 2 

Во членот (3) ставот (3) се менува и гласи: “Обука-
та ќе биде организирана ако за истата се пријават нај-
малку 50 кандидати”. 

По ставот (3) се додава став (4) кој гласи: “Обуката 
се организира во групи од најмногу 100 кандидати”.  

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6); 
 

Член 3 
Во членот (4) став 1, точка 1 по зборот “завршено” 

се додава зборот “најмалку”. 
 

Член 4 
По членот (4) се додава нов член 4-а кој гласи: 
“Доколку се пријават повеќе кандидати од предви-

дениот број во групата, при селекцијата може да се 
применуваат следните критериуми: 

- степен на образование, 
- вид на образование, 
- просек остварен во текот на образованието, 
- познавање на англиски јазик, 
- познавање на работа со компјутери-MS Office." 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македонија”.   
 

Член 6 
Овој правилник е од времен карактер и има правна 

важност не повеќе од 90 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
    Бр. 03-3765/1        Комисија за хартии од вредност 

12 декември 2007 година             Претседател, 
        Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
           
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

2148. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Војница – Оп-
штина Чашка.  
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Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Војница, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-14058/1 

18 декември 2007 година                    Директор, 
             Скопје                     Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2149. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за 

енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 
36/07), член 28 од Законот за акцизите (“Службен вес-
ник 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 Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.12.2007 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 29,730 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        до 29,613 
- ЕУРОСУПЕР - 95             до 29,881 
- ЕУРОСУПЕР - 98             до 30,855 
 
б) Дизел гориво               ден/лит 
- Д-Е III                 до 34,573    
 
в) Масло за горење               ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)             до 34,649 
 
г) Мазут                                         ден/кг 
- М-1 (М)                 до 22,928 
- М-2                  до 22,908 
 

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 68,50 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)      до 65,00 
- ЕУРОСУПЕР – 95          до 65,50 
- ЕУРОСУПЕР – 98          до 66,50 
 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д-Е III              до 59,50 
 
в) Масло за горење            ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)          до 49,00 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 (М)            до 27,704 
- М-2             до 27,680 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит по-
ниски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски 
(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 
ГРУПА НА ЦЕНИ), 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)    68,00 67,50 67,00 
БМБ-91 (БЕЗОЛО-
ВЕН РЕГУЛАР) 64,50 64,00 63,50 
ЕУРОСУПЕР - 95 65,00 64,50 64,00 
ЕУРОСУПЕР - 98 66,00 65,50 65,00 
Д-Е III 59,00 58,50 58,00 
 Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО  48,50 48,00 47,50 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во 
една од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

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 
земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за 
мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за пре-
воз 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: 
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а) Моторни бензини           ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)          до 0,150 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР – 95          до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР – 98          до 0,080 
 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д-Е III             до 0,030 
 
в) Масло за горење            ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)           до 0,040 
 
г) Мазут                ден/кг 
- М-1 (М)              до 0,050 
- М-2              до 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)             до 24,471 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 21,692 
- ЕУРОСУПЕР – 95             до 21,847 
- ЕУРОСУПЕР – 98        до 21,721 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- Д-Е III            до 12,121 
 
в) Масло за горење                 ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)               до 3,136 
 
г) Мазут                    ден/кг 
- М-1 (М)                   до 0,100 
- М-2                   до 0,100 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат: 

 

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 

ЕУРОСУПЕР - 95 ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

ЕУРОСУПЕР - 98 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   -  ЕКСТ-
РА 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 објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 25.12.2007 
година. 

 
         Бр. 02-2058/1           
24 декември 2007 година                Претседател, 

       Скопје                              Славе Ивановски, с.р. 
____________ 

 
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2150. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 13 декември 
2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНЕН 
СУД СКОПЈЕ 

 
I. За претседател на Апелационен суд Скопје е из-

бран Јордан Митриновски – судија во Апелационен суд 
Скопје. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07-2090/1                    Судски совет 

18 декември 2007 година       на Република Македонија, 
             Скопје                      Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

___________ 
2151. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 13 декември 
2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД 
ОХРИД 

 
I. За претседател на Основен суд Охрид е избран 

Владо Дејаноски – судија во Основен суд Охрид. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 07-2091/1                         Судски совет 

18 декември 2007 година       на Република Македонија, 
             Скопје                       Претседател, 
                                             Беќир Исени, с.р. 
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2152. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 13 декември 
2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД 
СТРУГА 

 
I. За претседател на Основен суд Струга е избран 

Ади Усеини – судија во Основен суд Струга. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 07-2092                        Судски совет 

18 декември 2007 година       на Република Македонија, 
             Скопје                    Претседател, 
                                         Беќир Исени, с.р. 

___________ 
2153. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 13 декември 
2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД 
КРУШЕВО 

 
I. За претседател на Основен суд Крушево е избран 

Кочо Иваноски – судија во Основен суд Крушево. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 07-2093                        Судски совет 

18 декември 2007 година       на Република Македонија, 
             Скопје                     Претседател, 
                                         Беќир Исени, с.р. 

___________ 
2154. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 13 декември 
2007 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД 

КРАТОВО 
 
I. За претседател на Основен суд Кратово е избран 

Миле Стоименовски – судија во Основен суд Кратово. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 07-2094                         Судски совет 

18 декември 2007 година       на Република Македонија, 
             Скопје                      Претседател, 
                                         Беќир Исени, с.р. 
_______________________________________________ 

 
ОСНОВЕН СУД – ДЕЛЧЕВО 

257. 
Претседателот на Основниот суд Делчево, Љупчо 

Стоименов, врз основа на објавениот јавен повик од 
5.11.2007 година, согласно член 29 од Судскиот делов-
ник, на ден 20.12.2007 година ја составува следната 

 
Л И С Т А 

НА ПОСТОЈАНИ ВЕШТАЦИ ВО ОСНОВЕН СУД 
ДЕЛЧЕВО 

 
1. Постојани вештаци од областа на економската 

струка: 
1. Друштво за вештачење Ексинг ДООЕЛ Скопје; 
2. Марјан Ѓорѓиевски ул. „М.М.Брицо“ бр. 30, Дел-

чево; 
3. Галина Арсениева ул. „Крушевска“ бб Делчево; 
4. Стамен Стојановски ул. „Боро Кралевски“ бр. 

8/30, Скопје; 
5. Васка Величковска ул. „Булевар Македонија“ бр. 

1/12, Делчево; 
6. Дафинка Јовчевска ул. „Пере Тошев“ бр. 53, Дел-

чево; 
7. Љубица Таќева ул. „Ленинова“ бр. 13, Делчево; 
8. Верка Ѓорѓиевска, Делчево; 
9. Христина Смилевска, Делчево; 
10. Славка Димитрова ул. „В.С.Бато“ бр. 17, Делче-

во. 
11. Горан Николовски ул. „Булевар Македонија“ 

бр. 1/6, Делчево. 
 
2. Постојани вештаци од областа на сообраќајната 

струка: 
1. Друштво за вештачење Ексинг ДООЕЛ Скопје; 
2. Маја Стојанова ул. „Глигор Прличев“ бр. 43, 

Делчево; 
3. Дејан Арсовски, Делчево; 
4. Дарко Арсовски, Делчево; 
5. Пеце Јакимовски, ул. „Алексо Демниевски“ бр. 

17/10, Скопје. 
 
3. Постојани вештаци од областа на општа медици-

на: 
1. Билјана Николовска ул. „Голачка“ бр. 5, Делчево; 
2. Вера Петровска, Делчево; 
3. Гоце Стоименовски, ул. „Партизанска“ бр. 36, 

Делчево; 
4. Васка Гоцевска, М.Каменица. 
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4. Постојани вештаци од областа на психологијата: 
1. Лидија Николовска, ул. „Орце Николов“ бр. 1, 

Делчево; 
2. Звездана Тасковска Јорданова, ул. „Благој Ѓорев“ 

бр. 23, Велес; 
3. Ленче Илиевска, ул. „Крсте Нале“ бр. 58, Горно 

Оризари. 
 
5. Постојани вештаци од областа на хирургија и 

трауматологија: 
1. Цане Бошковски, Кочани. 
 
6. Постојани вештаци од областа на интерна меди-

цина: 
1. Тонкица Петровска, ул. „Кеј на Брегалница“ бб, 

Делчево. 
 
7. Постојани вештаци од областа на невропсихија-

трија: 
1. Михаил Иванов, Кочани; 
2. Вера Шоповска, Кочани. 
 
8. Постојани вештаци од областа на машинска стру-

ка: 
1. Душко Стоиловски, ул. „Првомајска“ бр. 3, Дел-

чево. 
2. Богдановска Даниелка, ул. „Кузман Јосифовски 

Питу“ бр. 52, Делчево. 
3. Друштво за вештачење Ексинг ДООЕЛ Скопје. 
 
9. Постојани вештаци од областа на електротехнич-

ка струка: 
1. Звонко Стојанов ул. „Глигор Прличев“ бр. 43, 

Делчево. 
 
10. Постојани вештаци од областа на градежниш-

тво: 
1. Ѓорѓи Јанковски ул. „Браќа Миладинови“ бр. 20, 

Делчево; 
2. Друштво за вештачење инженеринг графика 

Ексинг ДООЕЛ Скопје; 
3. Друштво за вештачење Ексинг ДООЕЛ Скопје. 
 
11. Постојани вештаци од областа на архитектура: 
1. Друштво за вештачење Ексинг ДООЕЛ Скопје. 
 
12. Постојани вештаци од областа на геодезија: 
1. ДООЕЛ Геомер Делчево; 
2. ДОО Гео инг Делчево. 
 
13. Постојани вештаци од областа на земјоделска – 

шумарска струка: 
1. Ѓорѓи Ѓорѓиевски ул. „Кеј на Брегалница“ бр. 2-

1/12, Делчево; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Раде Манасиевски, с. Звегор; 
3. Славчо Ѓорѓиевски, Делчево; 
4. Мирко Гоцевски ул. „Маршал Тито“ бр. 1/15, 

Делчево. 
 
14. Постојани вештаци од областа на полјоделска 

струка: 
1. Тони Начевски ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 46, Дел-

чево; 
2. Ѓорѓи Јовановски ул. „Партизанска“ бр. 17, Дел-

чево; 
3. Стојне Стојанов, Звегорска река. 
 
15. Постојани вештаци од областа на технолошка 

струка: 
1. Мирко Милошев ул. „Кеј на Брегалница“ бр. 

6/12, Делчево. 
 
16. Постојани вештаци од областа на царина и шпе-

диција: 
1. Розетка Велиновска ул. „Булевар Македонија“ 

бр. 402/1, Делчево. 
 
                                                  Претседател на судот, 

Љупчо Стоименов, с.р. 
_______________________________________________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

 
Врз основа на член 11, став 2 од Законот за пер-

соналниот данок на доход („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 
28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 
96/2004, 120/2005, 52/2006 и 139/2006), министерот 
за финансии  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 

1 точка 3) од Законот, за 2008 година на годишно ниво, 
изнесува 39.528, 00 денари. 

2. Личното ослободување по основ на лични прима-
ња од плата од работен однос и пензија, месечно се ут-
врдува во износ од 3.294,00 денари, согласно со член 
15-а став 2 од Законот. 

 
  Бр. 10-48880/1 

19 декември 2007 година         Министер за финансии, 
        Скопје                        д-р Трајко Славески, с.р. 
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