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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

692. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 април 2007 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПЕРСОНАЛ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО МИСИЈАТА 
НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ UNIFIL ВО ЛИБАН 

 
1. За учество во мировната операција во мисијата 

на Обединетите нации UNIFIL во Либан, се испраќа 
персонал на Армијата на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Армијата), и тоа: 

- двајца штабни офицери, мајори. 
2. Персоналот на Армијата од точката 1 на оваа од-

лука, се испраќа за период од 12 месеца, сметано од мај 
2007 година. 

3. Финансиските трошоци за плати и надоместоци 
на плати на персоналот од точката 1 на оваа одлука ги 
обезбедува Република Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на персоналот за 
учество во мисијата, ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мисијата, Вла-
дата на Република Македонија поднесува извештај 
пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1900/1                       Претседател 

27 април 2007 година         на Собранието на Република 
           Скопје                              Македонија, 
                                      Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
693. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 април 2007 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА–МЕДИЦИНСКИ ТИМ 
ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВ-
РОПСКАТА УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  

ЕУФОР „АЛТЕА“ 
 
1. За учество во мировната операција на Европската 

унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР „Алтеа“, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија – 
медицински тим (во натамошниот текст: Армијата), во 
состав од: 
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- двајца лекари – офицери, 
- еден офицер за медицинска логистика, 
- двајца медицински техничари-подофицери, 
- двајца возачи на санитетски возила-подофицери и 
- три медицински сестри – цивилни лица на служба 

во Армијата. 
2. Единицата на Армијата од точката 1 на оваа од-

лука, се испраќа за период од шест месеца, сметано од 
средината на мај 2007 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана, гориво и медицински материјали, на учес-
ниците во мировната операција од точката 1 на оваа 
одлука, ги обезбедува Република Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1901/1                          Претседател 

27 април 2007 година         на Собранието на Република 
           Скопје                                Македонија, 
                                      Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
694. 

Врз основа на член 157 став 2 од Законот за водите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98, 
19/00, 42/05 и 46/06), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.04.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОНЦЕСИЈА 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат критериуми за опре-

делување на висината на надоместокот за концесија за 
користење на водата.  

Член 2 
Основен критериум за определување на висината 

на надоместокот за концесија за користење на водата е 
наменaта на концесијата за користење на водата. 

 
Член 3 

Надоместокот за концесија за користење на водата 
се состои од два дела и тоа: 

- еднократен надоместок кој се плаќа со доделува-
њето на концесијата, и 

- годишен надоместок, кој се плаќа секоја година за 
времетраењето на концесискиот договор. 
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Член 4 
Критериум за определување на висината на едно-

кратниот надоместок за концесија за: 
1. Производство на електрична енергија да не е по-

мал од десетострукиот износ на годишниот надоместок 
спрема проценката за остварувањето во првата година 
на користење, 

2. Одгледување на риби во рибници и кафези да не 
е помал од петострукиот износ на годишниот надоме-
сток спрема проценката на оствареност на тој надоме-
сток во првата година на користење, 

3. Езерскиот сообраќај да не е помал од износот на 
годишниот надоместок спрема проценката на остваре-
ност на тој надоместок во првата година на користење, и 

4. За туристички услуги да не е помал од 10% од 
пазарната цена на градежното земјиште спрема која се 
одредува годишниот надоместок. 

Кога концесијата се доделува на јавен конкурс, из-
носот на надоместокот од став 1 на овој член се зема за 
почетен износ. 

 
Член 5 

Критериум за определување на висината на годиш-
ниот надоместок за концесија за: 

1. Производство на електрична енергија е процент 
од остварената просечна цена на произведената еле-
ктрична енергија за секој произведен киловат час на 
прагот од електраната во секоја година на користење, 
но не помалку од 2%, 

2. Одгледување на риби во рибници и во кафези е 
процент од проценетото вкупно производство на риба 
во определена година на користење на концесијата, а 
според продажната цена по килограм произведена ри-
ба, но не помалку од 1%, 

3. Туристички услуги е процент од просечната про-
дажна цена на градежното земјиште на подрачјето на 
градот или општината во која е доделена концесијата, 
и тоа според површината за користење и за секоја го-
дина на користење, но не помалку од 2%, и 

4. За езерски сообраќај е процент од остварениот 
приход од обавувањето на дејноста за која се доделува 
концесијата, но не помалку од 1%. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 19-2358/1                 Претседател на Владата 

24 април 2007 година             на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
695. 

Врз основа на член 41, став 1 од  Законот за соци-
јална заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05 и 111/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.04.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
– ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА  

ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ 
 
1. Владата на Република Македонија дава одобрение 

за основање на приватна установа за социјална заштита – 
Дневен центар за деца со интелектуална или телесна по-
преченост на ул. „Илинденска“ бр. 53, Скопје на Центарот 
за детско, уметничко изразување, музикотерапија и пси-
хо-физичка релаксација „Џунџуле“, ул. „Илинденска“ бр. 
53, Скопје. 

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува 
опрема, простор, средства и кадри согласно Правилни-
кот за нормативи и стандарди за основање и започнува-
ње со работа на установи за социјална заштита – Дне-
вен центар за лица со интелектуална или телесна по-
преченост („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 110/06). 

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

 
       Бр. 19-592/1                 Претседател на Владата 
24 април 2007 година        на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
696. 

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 8 и член 
479, став 2 од Законот за трговските друштва („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.04.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИ-
ЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИ-

СКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2006 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија за овластен реви-

зор за ревизија на Годишната сметка и финансиските из-
вештаи за 2006 година на Акционерското друштво Еле-
ктрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, 
со скратен назив АД ЕЛЕМ, ја избира Ревизорската куќа 
Дилоит ДООЕЛ Скопје, врз основа на спроведениот 
Отворен повик бр. 01-81/2006 година за вршење на еко-
номско-финансиска ревизија и донесената Одлука за из-
бор на најповолна понуда бр. 11-887/2 од 13.03.2007 годи-
на, врз основа на извршеното бодирање. 

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

 
       Бр. 19-1680/1                 Претседател на Владата 
24 април 2007 година        на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
697. 

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 8 и член 
479, став 2 од Законот за трговските друштва („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.04.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИ-
ЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИ-

СКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2006 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија за овластен реви-

зор за ревизија на Годишната сметка и финансиските из-
вештаи за 2006 година на Акционерското друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електроенер-
гетскиот систем, во државна сопственост – Скопје, со 
скратен назив АД МЕПСО, ја избира Ревизорската куќа 
КПМГ Скопје, врз основа на спроведениот Отворен по-
вик бр. 55/2006 година за вршење на економско-финанси-
ска ревизија и донесената Одлука за избор на најповолна 
понуда бр. 02-6220/4 од 23.01.2007 година, врз основа на 
извршеното бодирање. 

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

 
       Бр. 19-676/1                Претседател на Владата 
24 април 2007 година        на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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698. 
Врз основа на 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) и 
член 4 став 1 од Законот за користење и располагање 
со стварите на државните органи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 24.04.2007 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ДВИЖНО СРЕДСТВО – МОТОРНО ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува користењето на движно 

средство – моторно возило на Министерството за транс-
порт и врски Landrover Tupe MT; година на производство 
1999 година, број на шасија SALTGM98XA204159; број 
на мотор 10RO7557A;  снага 83KW; боја 99 темно сина; 
регистарска ознака SK-543-IO. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 19-2277/1                Претседател на Владата 
24 април 2007 година        на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
699. 

Врз основа на 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 24.04.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА МОТОРНО 
ВОЗИЛО 

 
Член 1 

Со оваа одлука моторното возило Landrover Tupe 
MT; година на производство 1999 година, број на ша-
сија SALTGM98XA204159; број на мотор 10RO7557A; 
снага 83KW; боја 99 темно сина; регистарска ознака 
SK-543-IO се дава во сопственост на Друштвото за из-
градба, управување и издавање на повеќенаменска сала 
„Борис Трајковски“ ДООЕЛ – Скопје. 

 
Член 2 

Примопредавањето на моторното возило ќе се извр-
ши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија и Друштвото за из-
градба, управување и издавање на повеќенаменска сала 
„Борис Трајковски“ ДООЕЛ – Скопје. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 19-2278/1                Претседател на Владата 
24 април 2007 година        на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
700. 

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 17 април 2007 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – КУМАНОВО 

 
1. Се разрешува Миомир Панковски од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Општа болница – Куманово. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Општа болница – Куманово се именува 
Маја Насковска. 

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

 
 Бр. 33-810/3                Заменик на претседателот 

17 април 2007 година              на Владата на Република 
           Скопје                              Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
701. 

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 17 април 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 
НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ – Завод за физикална медицина и 
рехабилитација – Скопје се именуваат: 

- Стамен Поп-Арсов, 
- Џеладин Халили, 
- Весна Таскова, 
- Снежана Вељановска. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за фи-
зикална медицина и рехабилитација – Скопје, на досе-
гашните 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. 33-1665/3                   Заменик на претседателот 

17 април 2007 година             на Владата на Република 
           Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
702. 

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 17 април 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА  

- СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ – Републички завод за трансфузи-
ологија – Скопје се именуваат: 

- Нада Ивановска, 
- Лидија Јовановска, 
- Виолета Ваневска, 
- Сефедин Алиу. 
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2. Со именувањето на новите членови на Управниот 
одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Републички 
завод за трансфузиологија – 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. 33-1985/2                   Заменик на претседателот 

17 април 2007 година             на Владата на Република 
           Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
703. 

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 17 април 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
– ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕ-
ЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ  

„СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ – Специјална болница по хирур-
шки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје се имену-
ваат: 

- Оливер Костуренов, 
- Сабахудин Махмуди, 
- Маја Малакова, 
- Влатко Илиевски. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на ЈЗУ Специјална болница по хируршки боле-
сти „Св. Наум Охридски“ – Скопје на досегашните чле-
нови 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. 33-2335/2                   Заменик на претседателот 

17 април 2007 година             на Владата на Република 
           Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
704. 

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 17 април 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КОЧАНИ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ – Здравствен дом – Кочани се име-
нуваат: 

- Ацо Стојановски, дипл.правник, 
- Сашко Стефановски, дипл.геолог, 
- Владо Филипов, дипл.машински инженер, 
- Тодорка Илиева, лекар специјалист. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен 
дом - Кочани, 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. 33-2336/2                   Заменик на претседателот 

17 април 2007 година             на Владата на Република 
           Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
705. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17 април 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО  

НА СКОПЈЕ 
 
1. Љубица Стојановска се разрешува од функцијата 

заменик на јавниот правобранител на Република Маке-
донија за подрачјето на Скопје, поради истек на време-
то за кое е именувана. 

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

 
 Бр. 33-2352/1                   Заменик на претседателот 

17 април 2007 година             на Владата на Република 
           Скопје                                  Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
706. 

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 17 април 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ  
НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

– КОЧАНИ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ – Завод за здравствена заштита – 
Кочани се именуваат: 

- Спирко Георгиев, дипл.економист, 
- Марија Јорданова, лекар специјалист, 
- Бети Кузмановска, дипл. педагог, 
- Светлана Алексиева, професор. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за 
здравствена заштита – Кочани, на досегашните члено-
ви 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. 33-2354/1                   Заменик на претседателот 

17 април 2007 година             на Владата на Република 
           Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Програмата за рано 
откривање и спречување на болестите на репродуктив-
ните органи кај жената во Република Македонија за 
2007 година, објавена во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 41/07, направена е техничка гре-
шка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И СПРЕЧУ-
ВАЊЕ НА БОЛЕСТИТЕ НА РЕПРОДУКТИВНИТЕ ОР-
ГАНИ КАЈ ЖЕНАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2007 ГОДИНА 
 
На страна 3, во поднасловот – Реализацијата на 

програмските мерки ќе ги вршат: во став 1, ред 2 
после зборовите: „цитолошка анализа“ се брише тек-
стот „до цитолошката лабораторија при Гинеколошко-
акушерската клиника – Скопје и евиденција на резул-
татот од наодот“ и наместо него да стои текстот: „до 
соодветните цитопатолошки или хистопатолошки ла-
боратории и евиденција на резултатот од наодот“. 

На истата страна, во став 3, ред 1 после зборовите: 
„Гинеколошко – акушерската клиника – Скопје“ се 
брише текстот: „воведување на резултатите во постоеч-
киот Централен регистар“ и наместо него да стои тек-
стот: „и/или цитопатолошките, односно хистопатоло-
шки лаборатории во клиничката, односно општите бол-
ници во Битола, Велес, Куманово, Кавадарци, доколку 
имаат капацитет за тоа, во спротивно брисевите да се 
праќаат до Гинеколошко – акушерската клиника – 
Скопје и евиденција на резултатите од наодот“. 
 
      Бр. 19-1690/2                       
26 април 2007 година              Од Владата на Република 
            Скопје                                      Македонија 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
707. 

Врз основа на член 29, став 1 од Законот за метро-
логијата („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 55/02), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОВИТЕ И ФОРМИТЕ НА ОЗНАКИТЕ И ЖИ-
ГОВИТЕ КОИ СЕ КОРИСТАТ ПРИ ВЕРИФИКАЦИ-
ЈА НА МЕРИЛАТА, КАКО И ЗА СОДРЖИНАТА И 
ФОРМАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат видовите и фор-
мите на ознаките и жиговите кои се користат при вери-
фикација на мерилата, како и содржината и формата на 
сертификатот за верификација. 

   
Член 2 

Видови на жигови што се употребуваат при вери-
фикацијата на  мерилата се: 

1) основен жиг - за потврдување на  прва верифика-
ција; 

2) годишен жиг - за потврдување на  прва, перио-
дична и вонредна верификација; 

3) годишен жиг за ситни мерила - за потврдување  
прва, периодична и вонредна верификација кога заради 
големината не е можно да се употребат основниот и го-
дишниот жиг; 

4) годишен жиг во облик на налепница - за потврду-
вање на прва, периодична и вонредна верификација ко-
га заради чувствителната конструкција не е можно да 
се употребат основниот и годишниот жиг; 

5) годишен жиг за претходно испитување - за за-
штита на мерилата, односно делови од мерилата при 
претходно испитување при постапка за оцена на соо-
бразноста на типот на мерилата; 

6) жиг за стаклени мерила - за потврдување на ве-
рификацијата на стаклени мерила при прва верифика-
ција. 

 
Член 3 

Правните лица-производители  што во производни-
от процес за потврдување на исправноста на мерилата, 
користат жигови кои сами ги утврдуваат со свој посе-
бен акт, треба да се разликуваат од жиговите утврдени 
со овој правилник. 

  
Член 4 

Формите на ознаките и жигови што ги употребува 
Бирото се: 

1) основниот жиг има форма на осмокракото сонце 
околу кое може да се опише круг со пречник од 8mm. 
Во кружната форма жигот има ознаки -  рамнокрака ва-
га со висечки тасови, а над вагата е ознаката “МК”; 

2) годишниот жиг има форма на осмокрако сонце 
околу кое може да се опише круг со пречник од 8mm. 
Ознаките на жигот во осмокракото сонце е бројот на 
работникот од Бирото кој ја извршил верификацијата 
на мерилото и ознаката “МК” што е во горниот дел на-
пишани по лакот на жигот, а во долниот дел се двете 
последни цифри на годината во која е извршена вери-
фикацијата на мерилата; 

3) годишниот жиг за ситни мерила има форма на 
круг со пречник од 3mm. Ознаките на жигот се поста-
вени во горниот дел по лакот на жигот, а во долниот 
дел во формата  се двете последни цифри на годината 
во која е извршена верификацијата на мерилата; 

4) годишниот жиг - налепница има правоаголна 
форма со заоблени рабови, со подолга страна од  18 
mm и пократка 12 mm.Ознаките на жигот поставени во 
правоаголна форма се рамнокрака вага со висечки та-
сови, над  вагата е бројот на работникот од Бирото кој 
ја извршил верификацијата на мерилото на левата стра-
на, а под вагата е ознаката “МК”, а на десната страна се 
двете последни цифри од годината во која е извршена 
верификацијата на мерилото; 

5) годишниот жиг за претходно испитување има 
форма на рамнокрак триаголник околу кој може да се 
опише круг со пречник од 8мм. Ознаките на жигот се 
поставени во триаголната форма и тоа е ознаката “МК” 
во горниот агол, а под него се двете последни цифри на 
годината во која е извршено претходното испитување; 

6) жигот за стаклени мерила има форма на ознаката 
“МК” околу која може да се опише круг со пречник од 
8мм. 

 
Член 5 

Жиговите што ги употребуваат овластените правни 
лица се со следните  форми  и ознаки: 

1) основниот жиг на овластените правни лица, има 
кружна форма, со пречник од 8 мм. Во кружната форма 
жигот има ознаки -  рамнокрака вага со висечки тасови, 
а над вагата е ознаката “МК”; а под нив е  бројот на ов-
ластените правни лица.  

 2) годишниот жиг на овластените правни лица има 
форма на осмокрако сонце околу кое може да се опише 
круг со пречник од 8мм во формата на осмокрако сон-
це се ознаките - двете последни цифри во годината во 
која е извршена верификацијата на мерилата во горни-
от дел на жигот и бројот на овластените правни лица 
што ја извршила верификацијата и ознаката “МК”, во 
долниот дел.   
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3) годишниот жиг - налепница на овластените прав-
ни лица има правоаголна форма со заоблени рабови, со 
подолга страна од 18мм и пократка од  12 мм. Ознаките 
на жигот поставени во правоаголната форма - на левата 
страна се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. 
Над вагата е ознаката “МК”, а помеѓу висечките тасови 
бројот на овластените правни лица , на десната страна 
се двете последни цифри од годината во која е изврше-
на верификацијата на мерилото. 

4) жигот за стаклени мерила на овластените правни 
лица има форма на ознаката “МК” околу која може да 
се опише круг со пречник од 8мм. Бројот на овластено-
то правно лице е под формата на  ознаката на”МК” . 

 
Член 6 

Жигот за поништување жигови за верификација, со 
кој при периодичната верификација или вонредната ве-
рификација се поништуваат жиговите за верификација 
на мерилата за кои е утврдено дека не ги исполнуваат 
условите за верификација, имаат форма на круг со 
пречник од 8мм, со ознака  на “Х” впишана во кругот. 

  
Член 7 

Видовите и формите на ознаките и на жиговите се 
дадени во прилогот број 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 8 

Големините на жиговите и на формите на ознаки 
утврдени со овој правилник можат пропорционално да 
се зголемат или смалат, ако тоа го бара начинот на жи-
госувањето за одреден вид  мерила. 

 
Член 9 

Заедно со жиговите предвидени со овој  правилник 
може да се користат и дополнителни ознаки што го 
пратат жигот за заштита од фалсификување или друга 
злоупотреба  како што се сериски броеви, чипови за 
идентификација или бар кодови.   

  
Член 10 

Ако кај мерилото поради неговата големина  не мо-
же да се  стави жиг, за тоа мерило може да се издаде и 
сертификат за верификација на мерилото, со што се по-
тврдува неговата прва, периодична или вонредна вери-
фикација.    

 
Член 11 

Сертификат за верификација на  мерило содржи:   
1. назив на мерилото; 
2. производител; 
3. тип на мерилото (основна ознака); 
4. регистрациона ознака на мерилото; 
5. фабрички и сериски број 
6. сопственик на мерилото; 
7. основни карактеристики на мерилото; 
8. со верификација е утврдено дека   мерилото ги 

исполнува метролошките услови пропишани со пра-
вилникот за метролошките услови за; 

9. метод на верификацијата; 
10. рок на важење на сертификатот; 
11. потпис на овластено лице и печат на правно лице. 
  

Член 12 
Содржината и формата на Сертификатот за верифи-

кација на мерилото  е даден во прилогот број 2, кој е 
составен дел на овој правилник. 

Член 13 
Жиговите со кои е потврдена верификацијата на 

мерилата согласно Наредбата за видовите и формите на 
жиговите и на другите знаци и за содржината и форма-
та на уверенијата за исправноста на мерилата што се 
употребуваат при верификацијата на мерилата (“Служ-
бен весник на РМ” бр. 19/96) ќе важат до истекот на 
рокот на нивното важење.  

 
Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Наредбата за видовите и формите 
на жиговите и на другите знаци и за содржината и фор-
мата на уверенијата за исправноста за мерилата, што се 
употребуваат при верификацијата на мерилата (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 19/96). 

  
Член 15 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2008. 

 
   Бр. 15-1165/5  

27 февруари 2007 година           Министер за економија, 
       Скопје                             Вера Рафајловска, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
708. 

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 Неготино – Оп-
штина Неготино. 

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 Неготино, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).  

Бр. 09-5452/1   
25 април 2007 година                          Директор, 
            Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
709. 

Врз основа на член 43 од Законот за преземање на 
акционерските друштва („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 04/2002 и бр. 37/2002), член 1 став 
2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007) и 
член 231 став 2 од Законот за општата управна постап-
ка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/2005), Комисијата за хартии од вредност на ден 
23.04.2007 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на 

обичните акции издадени од Охридска банка АД 
Охрид дадена од Сосиете Женерал (Société Générale, 
SA), акционерско друштво со седиште на ул. „Хаус-
ман“ бр. 29 75009 Париз, Република Франција. 

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова реше-
ние да го објави на начин како што е објавена понудата 
за откуп. 

3. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

4. Жалбата против ова решение не го одложува не-
говото извршување. 

5. Решението ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
      Бр. 07-732/18          Комисија за хартии од вредност 
23 април 2007 година                Претседател, 
          Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
710. 

Врз основа на член 88 став 1 точка б) од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05 и 25/07), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на 23.04.2007 година, донесе   

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

полнување на Процедурите за тргување на Македонска 
Берза АД Скопје, бр. 02-698/1 од 28.03.2007 година. 

2. Се задолжува Македонска Берза АД Скопје, да 
достави до Комисијата пречистен текст на Процедури-
те за тргување на Македонска Берза АД Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“.  
      Бр. 08-1096/3          Комисија за хартии од вредност 
23 април 2007 година                Претседател, 
          Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

711. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енерге-

тика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 23.05.2006 го-
дина), 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), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30.04.2007 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 28,528 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 28,609 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 28,689 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)            до 29,728 
 
б) Дизел гориво                              ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                              до 27,005 
- Д-Е III                                                            до 27,637    
 
в) Масло за горење                 ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)                                       до 27,776 
 
г) Мазут                  ден/кг 
- М-1 (М)                                                         до  16,854 
- М-2                                                                 до 16,833 

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 67,50 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)               до 64,00 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            до 64,50 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)                  до 65,50 
 
б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                       до 51,00 
- Д-Е III                                                              до 51,50 
 
в) Масло за горење                                           ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)                                   до 41,00 
 
г) Мазут                                                             ден/кг 
- М-1 (М)                                                       до 20,537 
- М-2                                                              до 20,512 
 
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: 
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  НАФТЕН ДЕРИВАТ 
(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

 (4 ГРУПА 
 НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 (ПРЕМИУМ)      67,00 66,50 66,00 
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН  
РЕГУЛАР) 63,50 63,00 62,50 
БМБ - 95 
(БЕЗОЛОВЕН  
ПРЕМИУМ) 64,00 63,50 63,00 
БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН 
СУПЕР) 65,00 64,50 64,00 
Д - ДИЗЕЛ 50,50 50,00 49,50 
Д-Е III 51,00 50,50 50,00 
 Е Л   - ЕКСТРА  
ЛЕСНО  40,50 40,00 39,50 

 
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 ма-
зутот 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 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 
 
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)                                     24,825 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)                21,848 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)              22,192 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)                     22,000 
 
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                      12,485 
- Д-Е III                                                              12,277 
 
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 членот 2 

од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодде-
лен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат: 

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

Ед. 
мерка 

 (1 ГРУПА 
   НА ЦЕ-
НИ) 

(2 ГРУПА
 НА ЦЕ-
НИ) 

(3 ГРУПА
НА ЦЕ-
НИ) 

 (4 ГРУПА
НА ЦЕ-
НИ) 

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 01.05.2007 година. 

 
Бр. 02-702/1         

30 април 2007 година                      Претседател,   
          Скопје                                 Славе Ивановски, с.р.  
_______________________________________________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 
86. 

Врз основа на член 6 став (2), член 9 став (1), член 
12 став (1), член 12 став (3) од Законот за државната 
помош (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 24/03 и 70/06), и член 6 од Уредбата за начинот и 
постапката за поднесување на извештај до Комисијата 
и за оценување на државната помош (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 81/03) Комисијата за за-
штита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 
20.04.2007 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
Се одобрува државната помош за регионален развој 

во форма на грант од страна на Министерството за еко-
номија за 2007 година, која ќе се доделува на претпри-
јатија на територијата на Република Македонија, со 
вкупен износ од 3.500.000 денари, наменети за серти-
фикација на систем на квалитет (ISO/HACCP) или сер-
тификација на производи, при што ќе бидат надоместе-
ни 50% од докажаните трошоци на деловните субјекти, 
но не повеќе од 60.000 денари поединечно за секој де-
ловен субјект-барател на средствата.  

Комисијата го задолжува Министерството за еконо-
мија, во рок од шест месеци по објавувањето на оваа од-
лука, да донесе измени на Програмата за подобрување 
на конкурентноста на македонските производи и услуги 
на странски пазари во 2007 година, со што оваа програ-
ма ќе биде усогласена со Законот за државната помош. 

 
Бр. 10-174/2           

20 април 2007 година                Претседател,       
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 
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87. 
Врз основа на член 9 став (1) и член 12 став (1) од 

Законот за државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/03 и 70/06), и член 6 од 
Уредбата за начинот и постапката за поднесување на 
извештај до Комисијата и за оценување на државната 
помош (,,Службен весник на Република Македонија,, 
бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седницата одржана на  ден 20.04.2007 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

  
Се одобрува доделената државна помош во форма 

на субвенции (грантови) – во облик на средства од по-
себниот фонд за обезбедување услови за вработување и 
работење на инвалидни лица, како неповратни средс-
тва во висина од 20 просечни плати на Републиката за 
претходниот месец и од Буџетот на Република Македо-
нија за 2001 година од страна на Министерството за 
труд и социјална политика во 2001 година на 27 делов-
ни субјекти во вкупен износ од 12.788.060,00 денари. 

 
Бр. 10-171/2           

23 април 2007 година             Претседател,       
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р.  

___________ 
88. 

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од За-
конот за државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од 
Уредбата за начинот и постапката за поднесување на 
извештај до Комисијата и за оценување на државната 
помош (,,Службен весник на Република Македонија,, 
бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седницата одржана на  ден 20.04.2007 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

  
Се одобрува доделената државна помош во форма на 

субвенции (грантови) – во облик на средства од посеб-
ниот фонд за обезбедување услови за вработување и ра-
ботење на инвалидни лица, како неповратни средства во 
висина од 20 просечни плати на Републиката за претход-
ниот месец и од Буџетот на Република Македонија за 
2002 година од страна на Министерството за труд и со-
цијална политика во 2002 година на 224 деловни субје-
кти во вкупен износ од 127.481.095,00 денари. 

 
Бр. 10-171/3       

23 април 2007 година              Претседател, 
          Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

___________ 
89. 

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од За-
конот за државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/03 и 70/06), и член 6 од 
Уредбата за начинот и постапката за поднесување на 
извештај до Комисијата и за оценување на државната 
помош (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седницата одржана на  ден 20.04.2007 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

  
Се одобрува доделената државна помош во форма 

на субвенции (грантови) во облик на средства од Буџе-
тот на Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија од стапката за придонес за вработување, како 

активни мерки на политиките за вработување од страна 
на Министерството за труд и социјална политика во 
2003 година на 88 деловни субјекти во вкупен износ од 
39.693.959,00 денари. 

 
Бр. 10-171/4           

23 април 2007 година               Претседател,       
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

___________ 
90. 

Врз основа на член 9 став(1) и член 12 став(1) од 
Законот за државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од 
Уредбата за начинот и постапката за поднесување на 
извештај до Комисијата и за оценување на државната 
помош (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седницата одржана на  ден 20.04.2007 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

  
Се одобрува доделената државна помош во форма на 

субвенции (грантови) – во облик на средства од посеб-
ниот фонд за обезбедување услови за вработување и ра-
ботење на инвалидни лица, како неповратни средства во 
висина од 20 просечни плати на Републиката за претход-
ниот месец и од Буџетот на Република Македонија за 
2003 година од страна на Министерството за труд и со-
цијална политика во 2003 година на 279 деловни субје-
кти во вкупен износ од 135.306.676,00 денари. 

 
Бр. 10-171/5           

23 април 2007 година               Претседател,       
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 
 

91. 
Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од За-

конот за државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од 
Уредбата за начинот и постапката за поднесување на 
извештај до Комисијата и за оценување на државната 
помош (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седницата одржана на  ден 20.04.2007 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

  
Се одобрува доделената државна помош во форма 

на субвенции (грантови) – во облик на средства од по-
себниот фонд за обезбедување услови за вработување и 
работење на инвалидни лица, како неповратни средс-
тва во висина од 20 просечни плати на Републиката за 
претходниот месец и од Буџетот на Република Македо-
нија за 2004 година од страна на Министерството за 
труд и социјална политика во 2004 година на 87 делов-
ни субјекти во вкупен износ од 43.039.832,00 денари. 

 
        Бр. 10-171/6      
23 април 2007 година            Претседател, 

      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 
___________ 

92. 
Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од За-

конот за државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од 
Уредбата за начинот и постапката за поднесување на 
извештај до Комисијата и за оценување на државната 
помош (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе 
следната 
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О Д Л У К А 
  
Се одобрува доделената државна помош во форма 

на субвенции (грантови) во облик на средства од Буџе-
тот на Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија од стапката за придонес за вработување, за от-
странување на потешкотии во домашното стопанство, 
како активни мерки на политиките за вработување, од 
страна на Министерството за труд и социјална полити-
ка во 2004 година на 63 деловни субјекти во вкупен из-
нос од 28.501.862,00 денари. 

 
Бр. 10-171/7           

23 април 2007 година               Претседател,       
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

___________ 
93. 

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од За-
конот за државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од 
Уредбата за начинот и постапката за поднесување на 
извештај до Комисијата и за оценување на државната 
помош (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седницата одржана на  ден 20.04.2007 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

  
Се одобрува доделената државна помош во форма 

на субвенции (грантови) – во облик на средства од по-
себниот фонд за обезбедување услови за вработување 
и работење на инвалидни лица, како неповратни 
средства во висина од 20 просечни плати на Републи-
ката за претходниот месец и од Буџетот на Република 
Македонија за 2005 година од страна на Министерс-
твото за труд и социјална политика во 2005 година на 
222 деловни субјекти во вкупен износ од 
107.140.080,00 денари. 

 
Бр. 10-171/8           

23 април 2007 година              Претседател,       
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

___________ 
94. 

Врз основа на член 9 став(1) и член 12 став(1) од 
Законот за државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од 
Уредбата за начинот и постапката за поднесување на 
извештај до Комисијата и за оценување на државната 
помош (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А   

Се одобрува доделената државна помош во форма 
на субвенции (грантови) во облик на средства од Буџе-
тот на Агенцијата за вработување на Република Ма-
кедонија од стапката за придонес за  вработување, за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отстранување на потешкотии во домашното стопанс-
тво, како активни мерки на политиките за вработување 
од страна на Министерството за труд и социјална поли-
тика  во 2005 година на 98 деловни субјекти во вкупен 
износ од 29.493.466,00 денари. 

 
Бр. 10-171/9           

23 април 2007 година             Претседател,       
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

___________ 
95. 

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од За-
конот за државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/03 и 70/06), и член 6 од 
Уредбата за начинот и постапката за поднесување на 
извештај до Комисијата и за оценување на државната 
помош (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седницата одржана на  ден 20.04.2007 година, ја донесе 
следната 

  
О Д Л У К А 

 
Се одобрува доделената државна помош во форма 

на субвенции (грантови) – во облик на средства од по-
себниот фонд за обезбедување услови за вработување и 
работење на инвалидни лица, како неповратни средс-
тва во висина од 20 просечни плати на републиката за 
претходниот месец и од Буџетот на Република Македо-
нија за 2006 година од страна на Министерството за 
труд и социјална политика во 2006 година на 271 дело-
вен субјект во вкупен износ од 203.067.275,00 денари. 

 
Бр. 10-171/10           

23 април 2007 година              Претседател,       
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

___________ 
96. 

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од За-
конот за државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од 
Уредбата за начинот и постапката за поднесување на 
извештај до Комисијата и за оценување на државната 
помош (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А   

Се одобрува доделената државна помош во форма 
на субвенции (грантови) во облик на средства од  Буџе-
тот на Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија од стапката за придонес за вработување, за от-
странување на потешкотии во домашното стопанство, 
како активни мерки на политиките за вработување од 
страна на Министерството за труд и социјална полити-
ка  во 2006 година на 133 деловни субјекти во вкупен 
износ од 47.908.457,00 денари. 

 
Бр. 10-171/11           

23 април 2007 година               Претседател,       
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 
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