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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1897. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА  
НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАЧКА БАЗА НА ПОДАТОЦИ 

 
Член 1 

Се формира Управен одбор на Проектот за воспоставување на Национална разузнавачка база на 
податоци, како работно тело, во состав од претседател и единаесет членови и тоа: 

- Министерот за внатрешни работи – претседател на Управниот одбор на Проектот; 
- Државниот секретар во Министерството за правда – член; 
- Раководителот на Одделението за гонење на сторители на кривични дела од областа на 

организираниот криминал и корупција при Јавното обвинителство на Република Македонија – 
член; 
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- Директорот на Царинската управа во Министерството за финансии – член; 
- Директорот на Управата за финансиска полиција во Министерството за финансии – член; 
- Директорот на Управата за јавни приходи во Министерството за финансии – член; 
- Директорот на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот во 

Министерството за финансии – член; 
- Директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации – член; 
- Директорот на Дирекцијата за заштита на лични податоци – член; 
- Генералниот директор на Централен регистар на Република Македонија – член; 
- Началникот на Одделот за организиран криминал во Министерството за внатрешни работи – 

член и 
- Началникот на Одделот за информатика и телекомуникации во Министерството за внатрешни 

работи – член. 
 

Член 2 
Управниот одбор од член 1 на оваа одлука координира и организира со целокупниот процес на 

имплементација на Проектот за воспоставување на Национална разузнавачка база на податоци и 
на секои три месеци доставува извештај до Владата на Република Македонија за текот на 
спроведувањето на Проектот. 

Управниот одбор го усвојува Документот за иницирање на Проектот и назначува Проект-
менаџер. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
       Бр. 19-2937/1                                    Претседател на Владата 
10 јуни 2008 година                      на Република Македонија,  
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

________________ 
1898. 

Врз основа на член 59 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29.07.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОВИСОК ПРОЦЕНТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 1 ЈУЛИ 2008 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува повисок процент на усогласување на пензиите за 2008 година од 
процентот утврден во член 37 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување. 

 
Член 2 

Зголемувањето на пензиите ќе се изврши во зависност од износот на остварената пензија и тоа: 
- за корисници на пензија кои на 1 јануари 2008 година имале остварена пензија до 6.000,00 де-

нари; 
- за корисници на пензија кои на 1 јануари 2008 година имале остварена пензија над 6.000,00 

денари до 10.800,00 денари; 
- за корисници на пензија кои на 1 јануари 2008 година имале остварена пензија над 10.800,00 

денари до 15.000,00 денари и 
- за корисници на пензија кои на 1 јануари 2008 година имале остварена пензија над 15.000,00 

денари. 
 

Член 3 
Повисокиот процент на усогласување на пензиите се определува во висина од: 
- 3,54% за корисници на пензија кои на 1 јануари 2008 година имале остварена пензија до 

6.000,00 денари; 
- 2,58% за корисници на пензија кои на 1 јануари 2008 година имале остварена пензија над 

6.000,00 денари до 10.800,00 денари; 
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- 1,62% за корисници на пензија кои на 1 јануари 2008 година имале остварена пензија над 
10.800,00 денари до 15.000,00 денари; и 

- 0,66% за корисници на пензија кои на 1 јануари 2008 година имале остварена пензија над 
15.000,00 денари. 

 
Член 4 

Средствата за исплата на повисокиот процент на усогласување на пензиите согласно член 3 од 
оваа одлука ќе се обезбедат од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јули 2008 година. 

 
       Бр. 19-3861/1                                    Претседател на Владата 
29 јули 2008 година                      на Република Македонија,  
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

________________ 
1899. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 
82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР НА  
ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ 

 
1. Љупчо Мешков се разрешува од должноста Национaлен координатор на Декадата на Ромите, 

поради престанок на функцијата. 
2. За Национален координатор на Декадата на Ромите се именува Неждет Мустафа, министер 

без ресор. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 
     Бр. 33-3827/1                         Претседател на Владата 
29 јули 2008 година                             на Република Македонија, 
          Скопје                                         м-р Никола Груевски, с.р. 

________________ 
1900. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 
година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/07), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 29.07.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА  
ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2008 ГОДИНА 

 
I 

1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 30/08, 37/08, 54/08, 67/08 и 89/08) во делот II во табелата во точка 1. 
РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО во потточката 1.3. во колоната критериум и висина на поддршка 
по зборовите: критериум се додаваат зборовите: 

- “Висина на поддршка 
- 9.000 ден/ха“. 
2. Во делот III во табелата во точка 2. СТОЧАРСТВО во потточката 2.3. во колоната критериум 

и висина на поддршка се додава: 
“Висина на поддршка 
1.000 ден/грло“. 
Во потточката 2.6. во колоната критериум и висина на поддршка зборовите: “мај 2008“ се заме-

нуваат со зборовите: “јуни 2008“ и се додаваат зборовите: 
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“Висина на поддршка 
1.200 ден/грло“. 
Во потточката 2.9. во колоната критериум и висина на поддршка се додаваат зборовите: “Виси-

на на поддршка 
- 500 ден/грло“. 
Во потточката 2.17. во колоната критериум се додаваат зборовите: “Висина на поддршка 400 

ден/пчелно семејство“. 
3. Во делот IV во табелата во точка 3. АЛТЕРНАТИВНИ, НЕТРАДИЦИОНАЛНИ И НЕДО-

ВОЛНО ЗАСТАПЕНИ ПРОИЗВОДИ во потточката 3.1. во колоната критериум и висина на поддр-
шка се додаваат зборовите: 

“Висина на поддршка 
- 9.000 ден/ха“. 
Во потточката 3.2. во колоната критериум и висина на поддршка се додаваат зборовите: “Виси-

на на поддршка 
- 9.000 ден/ха“. 
Во потточката 3.3. во колоната критериум и висина на поддршка се додаваат зборовите: “Виси-

на на поддршка 
- 75.000 ден/ха“. 
Во потточката 3.5. во колоната критериум и висина на поддршка се додаваат зборовите: “Виси-

на на поддршка 
- 1.500 ден/единка“. 
Во потточката 3.6. во колоната критериум и висина на поддршка се додаваат зборовите: “Виси-

на на поддршка 
- 60.000 ден/ха“. 
4. Во делот IX по став 9 се додава нов став кој гласи: 
“Исплатата на средства од оваа програма за дел III потточка 2.6. и 2.9. се врши врз основа на 

критериумите и условите утврдени во оваа програма и добиените податоци од компјутерската база 
на податоци за овци и кози од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Ставовите 10, 11 и 12 стануваат ставови 11, 12 и 13. 
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 

Република Македонија“. 
 
 Бр. 19-3774/1                                      Претседател на Владата 

29 јули 2008 година                              на Република Македонија, 
      Скопје                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
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