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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3005.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 7-а од Одлуката за
основање делегации, пратенички групи и други облици
на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и
77/2008), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 24 ноември 2008 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ
НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА
ЗАПАДНОЕВРОПСКАТА УНИЈА СО СТАТУС НА
ПРИДРУЖЕН АСОЦИЈАТИВЕН ПАРТНЕР (СЗЕУ)
1. Во одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската
унија со статус на придружен асоцијативен партнер
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
96/2008 и 106/2008), во точката 1 под в) за заменици
членови на Делегацијата, по точката 2 се додава нова
точка 3, која гласи:
„3) Садије Илјази”.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5124/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3006.
Врз основа на член 78 став 3 од Уставот на Република Македонија и член 2 од Законот за Комитетот за
односи меѓу заедниците („Службен весник на Република Македонија” бр. 150/2007), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 24 noemvri
2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ
МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ
I. Во Одлуката за избор на членови на Комитетот за
односи меѓу заедниците („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/2008, 97/2008 и 106/2008), во
точката I алинеја 2 од редот на пратениците Албанци,
по точката 4 се додаваат три нови точки 5, 6 и 7, кои
гласат:
„5) Имер Алиу,
6) Бесим Догани и
7) Имер Селмани.”
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5125/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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3007.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 1 став 4 од Одлуката за основање
на Буџетски совет на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.
77/2008), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 24 ноември 2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА БУЏЕТСКИОТ СОВЕТ
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. Во Одлуката за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
106/2008), во точката III членови на Буџетскиот совет
на Собранието на Република Македонија, по точката 8
се додава нова точка 9, која гласи:
„9) Бесим Догани”.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5126/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3008.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република
Македонија, Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 24 ноември 2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
НА ЧЛЕНОВИ НА АНКЕТНАТА КОМИСИЈА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ОКОЛНОСТИТЕ НА ЗАГИНУВАЊЕТО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА БОРИС ТРАЈКОВСКИ
I. Во Одлуката за избор на членови на Анкетната комисија за утврдување на околностите на загинувањето
на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски (“Службен весник на Република Македонија”
број 125/2008), во точката I за членови на Анкетната
комисија за утврдување на околностите на загинувањето
на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски, по точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:
„9) Садије Илјази”.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5127/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3009.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 5 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици
на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и
77/2008), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 24 ноември 2008 година, донесе

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЈА (ИПУ)
I. Во Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во
Интерпарламентарната унија („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/2008, 106/2008 и
125/2008), во точката 2 членови на Делегацијата, по
точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:
“5) Имер Алиу”.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5128/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3010.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 7-б од Одлуката за
основање делегации, пратенички групи и други облици
на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и
77/2008), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 24 ноември 2008 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ
НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА МЕДИТЕРАНОТ (ПС НА
МЕДИТЕРАНОТ)
I. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот) („Службен весник на Република Македонија” број 96/2008 и 106/2008), во точката 1 под в) за заменици членови на Делегацијата, по
точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:
„3) Мерал Узеири Ферати”.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5129/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3011.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 4 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици
на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” број 85/2002, 97/2006, 117/2006 и
77/2008), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 24 ноември 2008 година, донесе

Бр. 147 - Стр. 5

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ
НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА (ПС ОБСЕ)
I. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС
ОБСЕ) („Службен весник на Република Македонија”
број 96/2008 и 106/2008), во точката 1 за заменици членови на Делегацијата, по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:
„3) Даут Реџепи”.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5130/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3012.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 6 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици
на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и
77/2008), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 24 ноември 2008 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ
НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДИМЕНЗИЈА НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКАТА
ИНИЦИЈАТИВА (ПД ЦЕИ)
1. Во одлуката за избор на шеф, членови и заменици
членови на Делегацијата на Собранието на Република
Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ) („Службен весник
на Република Македонија” број 96/2008 и 106/2008), во
точката 1 под в) за заменици членови на Делегацијата,
по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:
„3) Бесим Догани”.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5131/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3013.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Одлуката за основање на
Совет на Собранискиот канал („Службен весник на Република Македонија” бр. 17/2006, 107/2006 и 80/2008),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 24 ноември 2008 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА СОВЕТОТ НА СОБРАНИСКИОТ
КАНАЛ
I. Во Одлуката за избор на претседател и членови и
нивни заменици на Советот на Собранискиот канал
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
106/2008 и 125/2008), во точката I-a за заменици - членови на Советот на Собранискиот канал, по точката 9
се додава нова точка 10, која гласи:
„10) Сулејман Рушити”.
Во точката II за членови на Советот на Собранискиот канал, по точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:
„10) Даут Реџепи”.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5132/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3014.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2008 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
I. Во Одлуката за именување на претседател, потпретседател и членови на Националниот совет за евроинтеграции („Службен весник на Република Македонија” број 106/2008), во точката I под в) за членови, по
алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„Флора Кадриу”, пратеник во Собранието на Република Македонија”.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5133/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3015.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 17 и 18 од Одлуката за
основање делегации, пратенички групи и други облици
на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и
77/2008), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 24 ноември 2008 година, донесе

26 ноември 2008

ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ
И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА
ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО
ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ
I. Во Одлуката за основање на пратенички групи на
Собранието на Република Македонија за соработка со
парламенти на други држави и избор на претседатели и
членови на пратеничките групи на Собранието на
Република Македонија за соработка со парламенти на
други држави („Службен весник на Република Македонија” бр. 117/2008), во членот 3 точка 1 Пратеничка
група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија под а)
за претседател се додаваат зборовите: ”Бесим Догани”.
Во точката 2 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Република Албанија под б) за членовите по точката 5
се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Флора Кадриу”.
Во точката 5 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Кралството Белгија под б) за членови, по точката 5 се
додава нова точка 6, која гласи:
„6) Имер Алиу”.
Во точката 6 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Федерацијата на Босна и Херцеговина под б) за членови, по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Даут Реџепи”.
Во точката 7 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Република Бугарија под б) за членови, по точката 5 се
додава нова точка 6, која гласи:
„6) Бесим Догани”.
Во точката 8 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со парламентите
на земјите од Блискиот и Средниот Исток под а) за
претседател, се додаваат зборовите: “Бесим Догани”.
Во точката 9 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Сојузна Република Германија под б) за членови, по
точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Имер Алиу”.
Во точката 10 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Република Грција под б) за членови, по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Флора Кадриу”.
Во точката 11 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Кралството Данска под а) за претседател се додаваат
зборовите: “Мендух Тачи”.
Во точката 14 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Исламската Република Иран под б) за членови, по
точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Бесим Догани”.
Во точката 16 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со парламентите на
Република Исланд и Кралството Норвешка под б) за
членови, по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Садије Илјази”.
Во точката 19 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Народна Република Кина под б) за членови, по точката
5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Бесим Догани”.

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во точката 20 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Канада под б) за членови, по точката 5 се додава нова
точка 6, која гласи:
„6) Флора Кадриу”.
Во точката 23 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Република Монголија под б) за членови, по точката 5
се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Абедин Зимбери”.
Во точката 24 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна
Ирска под б) за членови, по точката 5 се додава нова
точка 6, која гласи:
„6) Мерал Узеири Ферати”.
Во точката 26 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Португалската Република под б) за членови, по точката
5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Мерал Узеири Ферати”.
Во точката 28 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Руската Федерација под б) за членови, по точката 5 се
додава нова точка 6, која гласи:
„6) Бесим Догани”.
Во точката 29 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Соединетите Американски Држави под б) за членови,
по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Имер Алиу”.
Во точката 30 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Словачката Република под б) за членови, по точката 5
се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Садије Илјази”.
Во точката 32 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Република Србија под б) за членови, по точката 5 се
додава нова точка 6, која гласи:
„6) Абедин Зимбери”.
Во точката 33 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Република Турција под б) за членови, по точката 5 се
додава нова точка 6), која гласи:
„6) Даут Реџепи”.
Во точката 37 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Република Финска под б) за членови, по точката 5 се
додава нова точка 6, која гласи:
„6) Садије Илјази”.
Во точката 39 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Кралството Холандија под б) за членови, по точката 5
се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Мерал Узеири Ферати”.
Во точката 40 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Република Хрватска под б) за членови, по точката 5 се
додава нова точка 6, која гласи:
„6) Даут Реџепи”.
Во точката 41 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Чешката Република под б) за членови, по точката 5 се
додава нова точка 6, која гласи:
„6) Флора Кадриу”.
Во точката 42 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Швајцарската Конфедерација под б) за членови, по
точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6) Имер Алиу”.

Бр. 147 - Стр. 7

Во точката 43 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Кралството Шведска под б) за членови, по точката 5 се
додава нова точка 6, која гласи:
„6) Абедин Зимбери”.
Во точката 44 Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Кралството Шпанија под а) за претседател се додаваат
зборовите: „Арбен Џафери”.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.”
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5134/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3016.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Одлуката за основање на
Делегација на Собранието на Република Македонија во
Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација („Службен весник на Република Македонија” бр.
88/2004), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 24 ноември 2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ ЗА
СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА
I. Во Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици членови на Делегацијата
на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација
(„Службен весник на Република Македонија” број
96/2008, 106/2008 и 125/2008) во точката 1 под в) за
членови, по точката 10 се додава нова точка 11, која
гласи:
„11) Садије Илјази”.
Под г) за заменици членови, по точката 10 се додава нова точка 11, која гласи:
„11) Мерал Узеири Ферати.”
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5136/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3017.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 3 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици
на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и
77/2008), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 24 ноември 2008 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ
НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА (ПС СЕ)

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ
ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ) (“Службен весник на Република
Македонија” број 96/2008 и 106/2008) во точката 1 под
в) за заменици членови на Делегацијата, по точката 2
се додава нова точка 3, која гласи:
„3) Флора Кадриу.”
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.”

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици
на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
96/2008, 97/2008, 106/2008 и 139/2008) во точката I потточка 1 Комисија за уставни прашања под в) за членови, по точката 15 се додава нова точка 16, која гласи:
„16) Имер Алиу“.
Под г) за заменици на членовите, по точката 15 се
додава нова точка 16, која гласи:
„16) Бесим Догани“.
Во потточката 2 Законодавно-правна комисија под
в) за членови по точката 11 се додава нова точка 12,
која гласи:
„12) Имер Алиу”.
Под г) за заменици на членовите, по точката 11 се
додава нова точка 12, која гласи:
„12) Флора Кадриу“.
Во потточката 3 Комисија за одбрана и безбедност
под в) за членови по точката 11 се додава нова точка
12, која гласи:
„12) Бесим Догани”.
Под г) за заменици на членовите, по точката 11 се
додава нова точка 12, која гласи:
„12) Даут Реџепи”.
Во потточката 4 Комисија за политички систем и
односи меѓу заедниците под в) за членови, по точката
11 се додава нова точка 12, која гласи:
„12) Имер Алиу”.
Под г) за заменици на членовите, по точката 11 се
додава нова точка 12, која гласи:
„12) Бесим Догани”.
Во потточката 5 Комисија за надворешна политика
под в) за членови, по точката 11 се додава нова точка
12, која гласи:
„12) Флора Кадриу.”
Под г) за заменици на членовите, по точката 11 се
додава нова точка 12, која гласи:
„2) Садије Илјази.”
Во потточката 6 Комисија за европски прашања под
в) за членови, по точката 11 се додава нова точка 12,
која гласи:
„2) Флора Кадриу.”
Под г) за заменици на членовите, по точката 11 се
додава нова точка 12, која гласи:
„2) Мерал Узеири Ферати.”
Во потточката 7 Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот под в) за членови, по точката 7 се додава нова точка 8, која гласи:
„8) Садије Илјази.”
Под г) за заменици на членовите, по точката 7 се
додава нова точка 8, која гласи:
„8) Мерал Узеири Ферати.”
Во потточката 8 Комисија за надзор над работата на
Управата за безбедност и контраразузнавање и на
Агенцијата за разузнавање под а) за претседател се додаваат зборовите: “Бесим Догани.“
Под б) за заменик на претседателот зборовите: “Васко
Шутаров” се заменуваат со зборовите: “Даут Реџепи.”
Во потточката 10 Комисија за финансирање и буџет
под в) за членови, по точката 11 се додава нова точка
12, која гласи:
„12) Имер Алиу.”
Под г) за заменици на членовите, по точката 11 се
додава нова точка 12, која гласи:
„12) Даут Реџепи.”

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5137/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3018.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 7 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици
на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и
77/2008), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 24 ноември 2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ
НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СЕВЕРНОАТЛАНТСКАТА
ДОГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ПС НАТО)
I. Во Одлуката за избор на шеф, членови и
заменици членови на Делегацијата на Собранието на
Република Македонија во Парламентарното собрание
на Северноатлантската договорна организација (ПС
НАТО) („Службен весник на Република Македонија”
број 96/2008 и 106/2008) во точката 1 под в) за заменици членови на Делегацијата, по точката 2 се додава
нова точка 3, која гласи:
„3) Бесим Догани.”
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.”
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5138/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3019.
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1
од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.
91/2008), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 24 ноември 2008 година, донесе
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во потточката 11 Комисија за економски прашања
под в) за членови, по точката 9 се додава нова точка
10, која гласи:
„10) Бесим Догани.”
Под г) за заменици на членовите, по точката 9 се
додава нова точка 10, која гласи:
„10) Садије Илјази.”
Во потточката 12 Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под в) за членови, по точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:
„10) Даут Реџепи.”
Под г) за заменици на членовите, по точката 9 се
додава нова точка 10, која гласи:
„10) Мерал Узеири Ферати”.
Во потточката 13 Комисија за транспорт, врски и
екологија под в) за членови, по точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:
„10) Сулејман Рушити”.
Во потточката 14 Комисија за образование, наука и
спорт под в) за членови, по точката 11 се додава нова
точка 12, која гласи:
„12) Садије Илјази”.
Под г) за заменици на членовите, по точката 11 се
додава нова точка 12, која гласи:
„12) Флора Кадриу”.
Во потточката 15 Комисија за култура в) за членови, по точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:
„10) Флора Кадриу”.
Под г) за заменици на членовите, по точката 9 се
додава нова точка 10, која гласи:
„10) Мерал Узеири Ферати”.
Во потточката 16 Комисија за здравство под а) за претседател се додаваат зборовите: “Мерал Узеири Ферати“.
Под б) за заменик на претседателот зборовите:
“Ванчо Коцев” се заменуваат со зборовите: “Флора Кадриу”.
Во потточката 17 Комисија за труд и социјална политика под в) за членови, по точката 11 се додава нова
точка 12, која гласи:
„12) Бесим Догани”.
Под г) за заменици на членовите, по точката 11 се
додава нова точка 12, која гласи:
„12) Имер Алиу”.
Во потточката 18 Комисија за еднакви можности на
жените и мажите под в) за членови, по точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:
„10) Мерал Узеири Ферати”.
Под г) за заменици на членовите, по точката 9 се
додава нова точка 10, која гласи:
„10) Садије Илјази”.
Во потточката 19 Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања под в) за членови, по точката 7 се додава нова точка 8, која гласи:
„8) Имер Алиу”.
Под г) за заменици на членовите, по точката 7 се
додава нова точка 8, која гласи:
„8) Бесим Догани”.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5139/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________

3020.
Врз основа на член 5 од Одлуката за одбележување
јубилејни настани и истакнати личности во Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/98 и 4/2003), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2008
година, донесе
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ПРОГРАМА
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА
ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ
ЛИЧНОСТИ ЗА 2009 ГОДИНА
Член 1
Со Програмата за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2009 (во натамошниот текст: Програма), се определуваат годишнините на значајните настани и истакнати личности од
посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негување на општоцивилизациските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се
одбележуваат во 2009 година.
Член 2
Во 2009 година ќе се одбележат следниве јубилејни
годишнини на значајни настани и истакнати личности:
Јубилејни годишнини на значајни настани:
пет години од загинувањето на претседателот
Борис Трајковски
Носител: Собрание на Република Македонија
Меѓународна Фондација “Борис Трајковски”
60 години од основањето на Советот на Европа
Носител: Собрание на Република Македонија
Совет на Европа
60 години од формирањето на Атлантскиот пакт
НАТО
Носител: Влада на Република Македонија
Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Општествено-политички и културно-просветителни
настани:
70 години од печатењето на збирката “Бели
Мугри” од Кочо Рацин
Носител: Општина Велес
Институт за македонска литература
60 години од формирање на Универзитет
“Кирил и Методиј” - Скопје
Носител : Универзитет “Кирил и Методиј” - Скопје
60 години од постоењето на Ансамблот “Танец” Скопје
Носител: НУ Ансамбл за народни игри и песни “Танец”
60 години постоење на Националниот конзерваторски центар
Носител: Министерство за култура
Национален конзерваторски центар - Скопје
60 години од прикажувањето на Првата
балетска претстава “Валпургиска ноќ”
Носител : НУ “Македонска опера и балет” Скопје
60-годишнина на К.У.Д. “Џеладин Зеќири”
30-годишнина на К.У.Д. “Ибе Паликуќа”
Носител: Здружение за култура и образование медиум и уметност “Универзитас” - Тетово
100 години од Првото училиште на албански
јазик во Горна Река
Носител: Институт за културно и духовно наследство на Албанците
Општина Маврово - Ростуша
Здружение за култура и образование медиум и
уметност “ Про - визиони”
100 години од Дебарскиот конгрес
Носител: Општина Дебар
Институт за национална историја
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60 години од формирањето на Библиотекарското
друштво на Македонија
Носител: Национална и универзитетска библиотека
“Св. Климент Охридски” - Скопје
Библиотекарско друштво на Македонија

100 години од раѓањето на Никола Вапцаров
Носител: Институт за македонски јазик “Крсте Петков Мисирков”
Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Институт за македонска литература

60 години формирање од “Антифашистичкиот
фронт на жените на Егејскиот дел на Македонија”
Носител: Институт за национална историја
Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Сојуз на борците

90 години од смртта на Јашар бег
Носител: Општина Чаир
Институт за културно и духовно наследство на
Албанците
Град Скопје

90-годишнина од основањето на партијата Џемилиет
90-годишнина од излегувањето на весникот Хак
Носител: Општина Чаир
Институт за културно и духовно наследство на Албанците

60 години од смртта на Неџат Аголи
Носител: Општина Чаир
Институт за културно и духовно наследство на
Албанците

60 години од завршувањето на граѓанската
војна во Грција
Носител: НУ “Завод за заштита на спомениците на
културата и музеј” Битола
Сојуз на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија
30 години од основањето на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” - Битола
Носител: Универзитет “Св. Климент Охридски” Битола
Истакнати личности
150 години од раѓањето на Димитар Андонов Папрадишки
Носител: Општина Велес
Национална галерија на Македонија - Скопје
100 години од раѓањето на Трајко Прокопиев
Носител: НУ Центар за култура “ Трајко Прокопиев” - Куманово
Сојуз на композиторите на Македонија
Македонска филхармонија
100 години од раѓањето на академик Тодор Скаловски
Носител: Сојуз на композиторите на Македонија
Македонска филхармонија
90 години од раѓањето на Владо Малески
Носител: Македонската академија на науките и
уметностите-МАНУ
НУ Центар за култура “ Браќа Миладиновци” Струга
125 години од раѓањето на Арсениј Јовков
Носител: Македонската академија на науките и
уметностите-МАНУ
Институт за македонска литература
НУ Кинотека на Република Македонија
100 години од загинувањето на Томе Никлев
Носител: Општина Крушево
80 години од раѓањето на Драган Богдановски
Носител: Институт за национална историја
НУ “Музеј “ - Куманово
100 години од раѓањето на Вангел Ајановски - Оче
Носител: Универзитет “Гоце Делчев” Штип
100 години од раѓањето на Стјепан Антолјак
Носител: Македонската академија на науките и
уметностите-МАНУ
Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Филозовски Факултет

20 години од смртта на Димитар Илиевски - Мурато
Носител: НУ Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”
90 години од раѓањето на Димитар Митрев
Носител: Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
ЈНУ Институт за македонска литература
Член 3
Во 2009 година ќе се одбележат државните празници на Република Македонија: 2 Август-Ден на Републиката, 8 Септември- Ден на независноста, 11 октомври-Ден на народното востание
Носител: претседателот на Република Македонија,
претседателот на Собранието на Република Македонија, претседателот на Владата на Република Македонија,
според утврдениот принцип на ротација.
Член 4
Годишнините на значајни настани и истакнати личности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2009 година
ќе се одбележуваат со:
-свечени седници, академии и научни собири;
-уметнички остварувања и манифестации;
-споменично одбележување;
-издавање на монографии и други публикации;
-издавање на пригодни поштенски марки;
-издавање на пригодни ковани пари;
-воспитно-образовни активности;
-информативно-пропагандни активности;
-изложбени активности, студиски денови, трибини и
-други облици на одбележување.
Член 5
За јубилејните годишнини од посебно значење за
државно-правниот развој на Република Македонија во
2009 година ќе бидат издадени монографии.
Носител: Собранието на Република Македонија.
Член 6
Комисијата за култура ќе го следи и координира
спроведувањето на активностите предвидени во Програмата.
Член 7
За одбележувањата на други годишнини на значајни настани и истакнати личности во согласност со критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и
истакнати личности во Република Македонија, како и
за одбележување на меѓународни денови и денови што
се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на државната управа, културно-образовните
и научните институции, јавните претпријатија, локалната самоуправа и други организации и здруженија.
Член 8
Финансиските средства за реализација на обврските
што произлегуваат од оваа програма, согласно со членот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годиш-
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нини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, и тоа за:
- значајни настани од државно-правен континуитет
и истакнати личности во Буџетот на Собранието на
Република Македонија и Буџетот на Владата на Република Македонија;
- значајни настани и истакнати личности чии носители
се државни органи, институции и друго преку буџетот на
ресорното министерство соодветно на дејноста и
- значајни настани и истакнати личности чии носители се општините преку буџетите на единиците на
локалната самоуправа.
Член 9
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5120/1
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
______________

3021.
Врз основа на член 131 став 2 од Уставот на Република Македонија, по повод утврдувањето на Нацртот на
амандманот XXXI на Уставот на Република Македонија,
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 24 ноември 2008 година, ги донесе следниве
ЗАКЛУЧОЦИ
1. Нацртот на амандманот XXXI на Уставот на Република Македонија се става на јавна дискусија. Јавната дискусија трае десет дена од денот на објавувањето
на овие заклучоци во „Службен весник на Република
Македонија“.
2. Нацртот на амандманот XXXI на Уставот заедно
со овие заклучоци, ќе се објави во сите дневни весници
во Република Македонија.
3. Граѓаните, политичките партии, здруженијата на
граѓани, органите и организациите, како и другите
учесници во јавната дискусија, своите забелешки,
предлози и сугестии по Нацртот на амандманот XXXI
на Уставот, непосредно да ги упатуваат до предлагачот
- Владата на Република Македонија.
4. Предлагачот - Владата на Република Македонија,
да ја организира, следи и сумира јавната дискусија и
најдоцна во рок од пет дена по денот на завршувањето
на јавната дискусија, на Собранието да му достави извештај за резултатите од јавната дискусија и текст на
предлогот на амандманот.
5. Овие заклучоци да се достават до Владата на Република Македонија.
6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4667/7
24 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
______________

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3022.
По извршеното срамнување со изворниот текст е
утврдено дека во текстот на Законот за превоз на опасни
материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 92/2007), се
направени грешки поради што се даваат следниве:

Бр. 147 - Стр. 11

ИСПРАВКИ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ
ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
1. Во членот 4 став (1) точка 6 наместо бројот „610 С“
треба да стои „610С“;
2. Во членот 5 став (3) наместо бројот „500 С“ треба
да стои „500С“ и наместо бројот „200 С“ треба да стои
„200С“;
3. Во членот 5 став (4) наместо бројот „500 С“ треба
да стои „500С“ и наместо бројот „610 С“ треба да стои
0
„61 С“;
4. Во членот 35 став (1) наместо бројот „610 С“ треба да стои „610С“ и
5. Во членот 65 став (1) наместо бројот „610 С“ треба да стои „610С“.
Бр. 07-4897/2
Од Законодавно-правната комисија
24 ноември 2008 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија
____________
3023.
По извршеното срамнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување
и дополнување на Одлуката за основање на постојани
работни тела на Собранието на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
144/2008), е направена грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во членот 1 став 3 наместо зборовите: алинејата
12“, треба да стојат зборовите: „алинејата 11“.
Бр. 10-5056/4
Од Законодавно-правната комисија
24 ноември 2008 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија
____________
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3024.
УКАЗ БР. 51
од 25 ноември 2008 година
Врз основа на член 18, став 1 точка 12 од Законот за
одбрана („Службен весник на Република Македонија“
бр. 42/2001, 5/2003 и 58/2006)
СЕ ПОСТАВУВА
За одбранбено аташе во Берлин, Сојузна Република Германија
потполковник Попоски Здраве Милчо
ФЧ: потполковник, по систематизација полковник,
лична ВЕС: 31839 ЕМБГ: 2007962450131
До сега: Началник на Г-6 Телекомуникации, К3 и
информатика во Здружената оперативна команда, во
Генералштабот на Армијата на Република Македонија.
Овој указ да се изврши на 1.12.2008 година.
Бр. 07-1023
25 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3025.

УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУЃУВАЊЕ, ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП И
КРАТКОТРАЕН ЗАКУП, НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ И СО
НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА, ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА
ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП, КАКО И ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА
НА ЗЕМЈИШТЕТО И НА ЗАКУПНИНАТА

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 147

Бр. 19-4393/1
18 ноември 2008 година
Скопје

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3026.
Врз основа на член 61, став (4) и (8) од Законот за
животна средина („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/05, 81/05 и 24/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.11.2008
година, донесе
УРЕДБА
ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО ТЕКОТ НА
ИЗРАБОТКАТА НА ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ,
КАКО И ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОД ОБЛАСТА
НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишуваат условите, начинот и
постапката за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина, видовите на
планови и програми од областа на животната средина,
начинот и постапката за учеството на јавноста при
изработување, донесувањето, изменувањето или ревидирањето на плановите и програмите, како и начинот и
критериумите врз основа на кои се определува јавноста, вклучувајќи и невладини организации.
Член 2
Видовите на планови и програми од областа на животната средина (во натамошниот текст: плански документи) кои се донесуваат согласно оваа уредба се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба.
Во постапката за изработката на прописи и други
акти (во натамошниот текст: прописи) и/или плански
документи, органите на државната управа и органите
на единицата на локалната самоуправа (во натамошниот текст: органите), треба на јавноста да и овозможат
ефективно да учествува во изработката на прописите и
во донесувањето, изменувањето и ревидирањето (во
понатамошниот текст: изработка) на планските документи во нивната најрана фаза на нивното донесување,
односно при донесување на одлуката согласно член 4
од оваа уредба.
Член 3
Согласно член (2) од оваа уредба органите треба да
ја информират јавноста и невладините организации (во
натамошниот текст: заинтересираната јавност), по пат
на јавни известувања објавени во најмалку еден дневен
весник достапен на целата територија на Република
Македонија и на Интернет страницата на органот,
и/или по пат на јавни известувања објавени преку електронските медиуми чија програма е достапна согласно територијалната надлежност на органот.
Јавните известувања од став (1) од овој член треба
да содржат: информации за донесената одлука од член
(4) од оваа уредба; местото, времето и рокот каде што
може да се изврши увид на прописот и/или планскиот
документ; местото и времето каде ќе се одржува јавната расправа; адресата (поштенска и електронска) каде
можат да се доставуваат забелешки, мислења и предлози; доколку тоа е можно, електронска адреса од каде
што може да се превземе електронска верзија на прописот и/или планскиот документ, како и други информации кои можат да придонесат во остварување на
правото на учество на заинтересираната јавност во одлучувањето.
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Член 4
За изработка на пропис и/или плански документ органите треба да донесат одлука за изработка на пропис
и/или плански документ и да ја објават на својата веб
страна.
Одлуката од став (1) од овој член содржи:
- Име на органот кој што ги изработува прописот
и/или планскиот документ;
- Наслов на прописот и/или планскиот документ со
краток опис на неговата содржина и опфат;
- Редослед на активности во постапката кои ќе се
превземат поврзани за изработката на прописот и/или
планскиот документ;
- Опис и/или назив на субјектите кои ја преставуваат заинтересираната јавност;
- Начинот на вклучување на заинтересираната јавност во изработката на прописот и/или планскиот документ, вклучувајќи ги и роковите за давање на забелешки, мислења и предлози, роковите за јавниот увид и
местото и времето на одржувањето на јавната расправа.
Член 5
Во зависност од видот и содржината на прописот
и/или планскиот документ, органот ја определува заинтересираната јавност преку определување на субјекти
врз кои може да влијае спроведуањето на прописот
и/или планскиот документ, замајќи ги предвид следните критериуми:
1. економски (вршење на стопански или други економски дејности) и тоа:
- зголемување на дополнителни финансиски обврски (даноци, такси или промени во регулативата со кои
се наметнуваат нови обврски);
- промени во вршењето на дејностите преку наметнување на нови стандарди;
2. социјални, и тоа:
- влијание од апект на старосната структура;
- вилјание врз половата структура;
- влијание врз образовната структура;
- влијание врз посебни здруженија заради остварување на заеднички интерес;
- влијание врз вршењето на социјалната и здравствената дејност;
3. еколошки - влијанија врз медиумите и областите
на животната средина според кои критериуми се определуваат субјекти кои вршат научни, стручни и образовни активности во областа на животната средина, органите, како и јавните претпријатија или вршители на
дејност од јавен интерес кои делуваат во областа на
животната средина.
Во случај кога органот согласно став 1 точка 2 од
овој член, не може да определи субјекти од социјалниот аспект тогаш во заинтересирана јавност влегуваат
здруженија, организации и институции кои промовираат остварување на генерални социјални цели (здруженија на пензионери, центри за социјални работи, социјална инклузија, родови прашања и слично).
Член 6
Органот за изработката на пропис и/или плански
документ треба да обезбеди услови за учество на заинтересираната јавност со одржување на најмалку една
јавна расправа и да го стави нацрт прописот и нацрт
планскиот документ на јавен увид и на својата веб
страна.
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Јавниот увид може да трае најмалку 30 дена.
Јавната расправа се одржува најмалку 15 дена од
денот на ставањето на прописот и/или планскиот документ на јавен увид, а најдоцна пет дена пред денот на
истекувањето на рокот за јавниот увид, од ставот 2 од
овој член.
Член 7
Органот, субјектите од заинтересираната јавност
писмено и/или со електронска пошта треба да ги покани да земат учетво на јавната расправа за изработката
на прописот и/или планскиот документ.
Правни и физички лица кои сметаат дека се засегнати со изработката на прописот и/или планскиот документ можат да побараат од органот да бидат повикани
на јавната расправа согласно став (1) од овој член најдоцна пет дена пред одржување на јавната расправа.
Член 8
Јавната расправа вклучувајќи го и јавниот увид ги
координира и води органот што го изработува прописот и/или планскиот документ.
На јавната расправа сите присутни можат да дадат
свои забелешки, мислења и предлози.
За спроведената јавна расправа и нејзиното одржување се води записник од страна на органот, како и
список на сите присутни учесници на расправата.

26 ноември 2008

Доколку за тоа постои можност органот може јавната расправа да ја пренесува директно на еден од електронските медиуми или да обезбеди електронски аудио или видео запис и истите да ги направи достапни
на јавноста.
Член 9
Ако во текот на јавната расправа или во рокот на
траење на јавниот увид, субјектите од заинтересираната јавност не достават забелешки, мислења или предлози ќе се смета дека јавноста немала никакви забелешки
по прописот и/или планскиот документ.
Член 10
Органот во рок од 30 дена од денот на завршувањето на јавниот увид, треба да достави поединечен или
збирен одговор на сите пристигнати забелешки, мислења и предлози по прописот и/или планскиот документ.
Органот треба да подготви извештај за одржаната
јавна расправа и истиот да го објави на својата веб
страница.
Член 11
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-5992/1
23 ноември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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3027.
Врз основа на член 91 од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА НА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОРИСНИК МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ ЦАРИНСКА УПРАВА
Член 1
Се утврдува дека објектите кои се изградени на:
1. КП бр. 223/1 КО Гевгелија - деловен простор со
површина од 199м2 на м.в. „Ливади“,
2. КП бр. 330/1 КО Штип - деловен простор со површина од 270м2 на ул. „Железничка“ бб,
3. КП бр. 175/5 КО Буково - деловен простор со површина од 837м2 на ул. „Краварски пат“ бб кои ги користи Министерството за финансии - Царинската управа се сопственост на Република Македонија - корисник
Министерство за финансии - Царинска управа.
Член 2
Објектите од член 1 на оваа одлука се запишуваат
во Катастарот на недвижностите според фактичката состојба на денот на влегување во сила на оваа одлука и
подготвените геодетски елаборати.
Член 3
Се задолжува Агенцијата за катастар на недвижности врз основа на оваа одлука да изврши запишување
на правата на недвижностите во катастарот за КО Гевгелија, КО Штип и КО Буково.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-4195/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3028.
Врз основа на член 12 став 2 и член 56 став 3 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07 и 103/08), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
18.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА И РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА
НАВИГАЦИЈА
Општи одредби
Член 1
Со оваа одлука се пропишува висината и начинот
на наплата и распределувањето на надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација и на-
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чинот на утврдување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација за
Агенцијата за цивилно воздухопловство.
Член 2
Висината на надоместокот и начинот на наплата и
распределувањето на надоместокот за користење на
услугите на воздухопловна навигација и начинот на
утврдување на делот од надоместокот за користење на
услугите на воздухопловна навигација за Агенцијата
за цивилно воздухопловство се утврдени во ЕУ Регулативата 549/2004 за регулаторна рамка за креирање
на единствено европско небо, ЕУ Регулатива 550/2004
за давање на услуги на воздухопловна навигација
единствено европско небо, ЕУ Регулативата бр.
1794/2006 за утврдување на заеднички систем за наплата на услугите на воздухопловна навигација, како и
системот на Eurocontrol за наплата на надоместоците
за прелети.
ЕУ Регулативата бр.1794/2006 за утврдување на заеднички систем за наплата на услугите на воздухопловна навигација е дадена во Прилог број 1 кој е составен
дел на оваа одлука.
Системот на Eurocontrol за наплата на надоместоците за прелети е даден во Прилог број 2 кој е составен
дел од оваа одлука.
Член 3
Со влегување во сила на оваа одлука престанува да
важи Одлуката за определување на висината на надоместокот за лендинг и АТЦ услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 25/96, 19/98, 39/98 и
42/00), Одлуката за начинот на користењето на средствата од надоместокот што се наплатува за користење
на уредите и услугите на контролата на летање во воздушниот сообраќај – прелети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/97 и 64/99), Наредбата за
висината на надоместокот за користење на уредите и
услугите на контролата на летање во воздушниот сообраќај – прелетите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.22/97 и 2/04) и Одлуката за користење
на средствата од надоместокот што се плаќа за користење на уредите и услугите на контролата на летање
во воздушниот сообраќај – прелети (Број 23-1676/1 од
8.06.1998).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.19-5094/1
18 ноември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 32 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 147
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Стр. 60 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3029.
Врз основа на член 17 од Законот за архивската
граѓа („Службен весник на Република Македонија“
бр. 36/90, 36/95 и 86/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ
НА АРХИВСКАТА ГРАЃА
1. Со оваа одлука се дава одобрение на Државниот
архив на Република Македонија да ја отстапи на Државниот архив на Црна Гора следната архивска граѓа:
- фонд бр. 623 - Окружно Муфтиство, Плевље 4 архивски кутии;
- фонд бр. 647 - Вакуфска управа, Плевље 3 а. кутии;
- фонд бр. 681 - Околиско вакуфско меарифско поверенство, Плевље 4 а.;
- фонд бр. 658 - Вакуфска управа, Стари бар 1 а. кутија;
- фонд бр. 664 - Околиско вакуфско меарифско поверенство, Стари бар 2 а. кутии;
- фонд бр. 648 - Вакуфска управа, Подгорица 1 а.
кутија;
- фонд бр. 666 - Околиско вакуфско меарифско поверенство, Бјело Поље 1 а. кутија;
- фонд бр. 693 - Околиско вакуфско меарифско поверенство Улцињ 2 а. кутии;
- фонд бр. 665 - Околиско вакуфско меарифско поверенство Беране 1 а. кутија;
- фонд - Околиско вакуфско меарифско поверенство Плав 1 а. кутија и Околиско вакуфско меарифско
поверенство Гусиње и Околиско вакуфско меарифско
поверенство Рожаје 1 а. кутија.
Вкупно 22 архивски кутии и 35 книги.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-5332/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
____________
3030.
Врз основа на член 8, став 3 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на Трговскиот регистар и
регистарот на други правни лица („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 84/05, 13/07 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 18.11.2008 година, донесе

Бр. 147 - Стр. 69

ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ – НКД РЕВ. 2
Член 1
Со оваа одлука се донесува Националната класификација на дејностите – НКД Рев.2, со стандардни шифри и називи на дејностите групирани на ниво на сектори, оддели, групи и класи.
Националната класификација на дејностите – НКД
Рев.2 е заснована на статистичката класификација на
Европската унија Classification of economic activities
NACE Rev.2.
Националната класификација на дејностите – НКД
Рев.2 е приложена кон оваа одлука и е нејзин составен дел.
Член 2
Националната класификација на дејностите – НКД
Рев. 2 е основа за евидентирање, прибирање, обработка, анализа, публикување и прикажување на податоците за насочување на општествениот и економскиот
развој и неговите структурни промени.
Член 3
Во Националната класификација на дејностите –
НКД Рев.2, дејностите се групираат во следните нивоа
според наведените ознаки:
- сектор – се означува со две букви;
- оддел – се означува со двоцифрена шифра;
- група – се означува со трицифрена шифра и
- класа – се означува со четирицифрена шифра.
Секое наредно ниво во Националната класификација на дејностите – НКД Рев.2, од наведените точки од
став 1 од овој член, се агрегира во претходното, освен
највисокото ниво – сектор.
Член 4
Описите на секторите, одделите, групите и класите
на Националната класификација на дејностите – НКД
Рев.2, како и конверзионите табели, се подготвуваат и
публикуваат од страна на Државниот завод за статистика.
Член 5
Со денот на влегување во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за донесување на Националната класификација на дејностите – НКД Рев. 1
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
9/06).
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1.01.2009 година.
Бр. 19-5509/1
18 ноември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 70 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 75

Стр. 76 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 79

Стр. 80 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 81

Стр. 82 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 83

Стр. 84 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 85

Стр. 86 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 87

Стр. 88 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 89

Стр. 90 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 91

Стр. 92 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 93

Стр. 94 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 95

Стр. 96 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 97

Стр. 98 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 99

Стр. 100 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 101

Стр. 102 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 103

Стр. 104 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 105

Стр. 106 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 107

Стр. 108 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 109

Стр. 110 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 111

Стр. 112 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 113

Стр. 114 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

26 ноември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147 - Стр. 115

Стр. 116 - Бр. 147

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

26 ноември 2008

3031.
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03,49/06 и 22/07), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
18.11.2008 година, донесе

3033.
Врз основа на член 16, став 2 и 27-а од Законот за
користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“
- СКОПЈЕ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
КРАТОВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на цените на главни шумски производи на
ЈП „Македонски шуми“ - Скопје бр. 02-2347/1 од
24.10.2008 година, донесена од Управниот одбор на
ова јавно претпријатие на седницата, одржана на
24.10.2008 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Домот на
културата „Лазар Софијанов“ – Кратово му престанува
користењето на недвижната ствар – објектот кој заедно
го користат Домот за култура и Музејот во Кратово, со
површина 430 м2, евидентирана во Имотен лист бр.
1505 којшто се наоѓа на катастарска парцела бр. 585 во
катастарска општина Кратово, на адреса: ул. „Св.Ѓорѓи
Кратовски“ – Кратово, имотот во сопственост на Република Македонија.

Бр. 19-5522/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3032.
Врз основа на член 16, став 2 и 27-а од Законот за
користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ГРАДОТ
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен
простор на Република Македонија – Скопје му престанува користењето на недвижната ствар – објект на ЈУ
„Детски културен центар Карпош“ – Скопје, со површина од 937 м2 – евидентирана во Имотен лист бр.
9314 кој што се наоѓа на Катастарска парцела бр. 9707
во Катастарска општина Центар 1, на адреса бул.
„Илинден“ – Скопје, имот во сопственост на Република
Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
на времено користење за време од 10 години, без надоместок на градот Скопје, за потребите на локалната
установа ЈУ „Детски културен центар Карпош“ – Скопје.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар опишана
во член 1 на оваа одлука да се изврши помеѓу Јавното
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен
простор на Република Македонија – Скопје и градот
Скопје, во рок од 30 дена од влегувањето во сила на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5549/1
18 ноември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
на времено користење за време од 10 години, без надоместок, на општина Кратово, за потребите на локалните установи Домот на културата „Лазар Софијанов“ –
Кратово и Музејот на Град Кратово - Кратово.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар опишана
во член 1 на оваа одлука да се изврши помеѓу Домот на
културата „Лазар Софијанов“ – Кратово и општина
Кратово, во рок од 30 дена од влегувањето во сила на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5550/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3034.
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗО ВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му
престанува користењето на недвижните ствари - земјиште во површина од 9.487 м2 и објектот на „Стара Касарна“ во површина од 582 м2 во Кочани, лоциран на
К.П. бр. 11594 за КО Кочани, евидентиран во Имотен
лист бр. 1 на Државниот завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кочани.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука.
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Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за
одбрана и Министерството за образование и наука во
рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5571/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3035.
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА
СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ
РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука од досегашниот корисник Секретаријатот за законодавство се дава на трајно користење
на Службата за општи и заеднички работи движна
ствар-патничко моторно возило марка VOLKSWAGEN
тип GOLF, бела боја, регистарска ознака SK-115-LA,
број на шасија W V W 22219 ZJW 4092 90, број на мотор МН 687643, година на производство 1988, сила на3
моторот 55 кв, работна зафатнина на моторот 1600 см
и места за седење 5.
Член 2
Секретарот на Секретаријатот за законодавство
склучува договор со директорот на Службата за општи
и заеднички работи на Владата на Република Македонија за правата и обврските за движната ствар од член
1 на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5632/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3036.
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на недвижната ствар – работни простории на
ул. „50-та Дивизија“ во рамките
на Клиничкиот центар
Скопје во површина од 1219 м2 евидентиран во Имотен
лист бр. 352 што се наоѓа на К.П.бр.435, сопственост
на Република Македонија.
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Член 2
Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се дава на користење на Министерството за здравство.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар опишана
во член 1 на оваа одлука да се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Министерството
за здравство.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5634/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3037.
Врз основа на член 37 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05, 40/07 и
98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ВАЛАНДОВО
Член 1
Со оваа одлука организационата единица – подружница Валандово на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија, се основа како посебна Јавна
установа Центар за социјална работа Валандово, со
надлежност за подрачјето на општина Валандово.
Член 2
Називот на јавната установа е ЈУ Центар за социјална работа Валандово.
Седиштето на ЈУ Центар за социјална работа Валандово е во Валандово.
Член 3
Дејноста на ЈУ Центар за социјална работа Валандово е реализирање на социјалната заштита, семејноправната заштита, постапување по кривично-правни
прописи и вршење на јавни овластувања, утврдени со
закон.
Член 4
За вршител на должноста директор на ЈУ Центар за
социјална работа Валандово се именува Елка Калева,
вработена како социјален работник во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.
Член 5
ЈУ Центар за социјална работа Валандово ќе отпочне да ја врши дејноста од член 3 на оваа одлука, почнувајќи од 1 декември 2008 година.
Член 6
За извршување на подготовките за почеток со работа на ЈУ Центар за социјална работа Валандово, се формира Комисија во состав:
1. Стана Петрова, правник во ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Гевгелија;
2. Ангелка Шуклева, социјален работник во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија;
3. Васка Илиева, книговодител во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.
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Член 7
Со денот на влегување во сила на оваа одлука, организационата единица-подружница Валандово на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија
продолжува да работи како ЈУ Центар за социјална работа Валандово.
Член 8
Вработените, средствата, просторот, опремата и документацијата од организационата единица-подружница Валандово на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија ги презема ЈУ Центар за социјална
работа Валандово.
Член 9
Формирањето на Управниот одбор, донесувањето
на статутот и именувањето директор на ЈУ Центар за
социјална работа Валандово ќе се изврши во рок од
еден месец од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.
Уписот во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од десет дена од денот на
влегување во сила на оваа одлука.
Член 10
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-5677/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
______________
3038.
Врз основа на член 37 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05, 40/07 и
98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Со оваа одлука организационата единица Демир
Хисар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола, се основа како посебна Јавна установа Центар за социјална работа Демир Хисар, со надлежност за
подрачјето на општина Демир Хисар.
Член 2
Називот на Јавната установа е ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар.
Седиштето на ЈУ Центар за социјална работа Демир
Хисар е во Демир Хисар.
Член 3
Дејноста на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар е реализирање на социјалната заштита, семејно - правната заштита, постапување по кривично - правни прописи
и вршење на јавни овластувања, утврдени со закон.
Член 4
За вршител на должноста директор на ЈУ Центар за
социјална работа Демир Хисар се именува Трајче Апостоловски, вработен како економист во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.
Член 5
ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар, ќе започне да ја врши дејноста од член 3 на оваа одлука,
почнувајќи од 1 декември 2008 година.
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Член 6
За извршување на подготовките за почеток со работа на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар, се
формира Комисија во состав:
1. Соња Гроздановска, сметководител во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.
2. Димче Митревски, правник во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.
3. Гоце Страчковски, правник во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
организационата единица Демир Хисар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола продолжува да работи како ЈУ Центар за социјална работа Демир
Хисар 1.
Член 8
Вработените, средствата, просторот, опремата и документацијата од организационата единица Демир Хисар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Битола ги презема ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар.
Член 9
Формирањето на Управниот одбор, донесувањето
на статутот и именувањето на директорот на ЈУ Центар
за социјална работа Демир Хисар ќе се изврши во рок
од еден месец од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.
Уписот во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 10 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 10
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-5679/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3039.
Врз основа на член 37 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05, 40/07 и
98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА КРАТОВО
Член 1
Со оваа одлука организационата единица Кратово
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Пробиштип, се основа како посебна Јавна установа Центар
за социјална работа Кратово, со надлежност за подрачјето на општина Кратово.
Член 2
Називот на јавната установа е ЈУ Центар за социјална работа Кратово.
Седиштето на ЈУ Центар за социјална работа Кратово е во Кратово.
Член 3
Дејноста на ЈУ Центар за социјална работа Кратово
е реализирање на социјалната заштита, семејно-правната заштита, постапување по кривично-правни прописи
и вршење на јавни овластувања, утврдени со закон.
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Член 4
За вршител на должноста директор на ЈУ Центар за
социјална работа Кратово се именува Кате Стефановска, вработена како социјален работник во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Пробиштип.
Член 5
ЈУ Центар за социјална работа Кратово, ќе отпочне
да ја врши дејноста од член 3 на оваа одлука, почнувајќи од 1 декември 2008 година.
Член 6
За извршување на подготовките за почеток со
работа на ЈУ Центар за социјална работа Кратово, се
формира Комисија во состав:
1. Гоце Колев, правник во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Пробиштип.
2. Рада Бојковска, сметководител во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Пробиштип.
3. Лиле Мишевска, социјален работник во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Пробиштип.
Член 7
Со денот на влегување во сила на оваа одлука, организационата единица Кратово на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Пробиштип продолжува да
работи како ЈУ Центар за социјална работа Кратово.
Член 8
Вработените, средствата, просторот, опремата и документацијата од организационата единица Кратово на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Пробиштип
ги презема ЈУ Центар за социјална работа Кратово.
Член 9
Формирањето на Управниот одбор, донесувањето
на статутот и именувањето директор на ЈУ Центар за
социјална работа Кратово ќе се изврши во рок од еден
месец од денот на уписот во Централниот регистар на
Република Македонија.
Уписот во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од десет дена од денот на
влегување во сила на оваа одлука.
Член 10
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-5680/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
____________
3040.
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05, 40/07
и 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ МРЕЖА НА ЈАВНИТЕ
УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува мрежата на јавните
установи за социјална заштита.
Член 2
Како јавни установи за социјална заштита, основани од Владата на Република Македонија, продолжуваат
да работат:
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1. ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје;
2. ЈУ Специјален завод - Демир Капија;
3, ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје;
4. ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола;
5. ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје;
6. ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални
проблеми - Скопје;
7. ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје;
8. ЈУ Завод за заштита и рехабилитација - Бања
Банско, Струмица;
9. ЈУ за сместување на лица баратели на право на
азил и
10. ЈУ Геронтолошки центар „13 Ноември“ Оддел
„Мајка Тереза“ - Скопје.
Член 3
Како јавни установи за стари лица, основани од општината, продолжуваат да работат:
1. ЈУ Дом за стари лица „Киро Крстевски Платник“
- Прилеп;
2. ЈУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола; и
3. ЈУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ - Куманово.
Член 4
Заради вршење на работи од социјална заштита, како јавни установи за социјална заштита основани од
Владата на Република Македонија, продолжуваат да
работат следните јавни установи за социјална заштита центри за социјална работа:
1. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Берово, со надлежност за подрачјето на општините: Берово и Пехчево;
2. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Битола, со надлежност за подрачјето на општините:
Битола, Могила и Новаци;
3. ЈУ Центар за социјална работа Валандово, со
надлежност за подрачјето на општината Валандово;
4. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Велес, со надлежност за подрачјето на општините: Велес, Градско и Чашка;
5. ЈУ Центар за социјална работа Виница, со надлежност за подрачјето на општината Виница;
6. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Гевгелија, со надлежност за подрачјето на општините:
Гевгелија, Богданци и Дојран;
7. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Гостивар, со надлежност за подрачјето на општините:
Гостивар, Врапчиште и Маврово и Ростуша;
8. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Дебар, со надлежност за подрачјето на општините: Дебар и Центар Жупа;
9. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Делчево, со надлежност за подрачјето на општините:
Делчево и Македонска Каменица;
10. ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар,
со надлежност за подрачјето на општината Демир Хисар;
11. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Кавадарци, со надлежност за подрачјето на општините:
Кавадарци и Росоман;
12. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Кичево, со надлежност за подрачјето на општините:
Кичево, Другово, Вранештица, Зајас и Осломеј;
13. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Кочани, со надлежност за подрачјето на општините:
Кочани, Зрновци и Чешиново-Облешево;
14. ЈУ Центар за социјална работа Кратово, со надлежност за подрачјето на општината Кратово;
15. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Крива Паланка, со надлежност за подрачјето на општините: Крива Паланка и Ранковце;
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16. ЈУ Центар за социјална работа Крушево, со надлежност за подрачјето на општината Крушево;
17. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Куманово, со надлежност за подрачјето на општините:
Куманово, Липково и Старо Нагоричане;
18. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Македонски Брод, со надлежност за подрачјето на општините: Македонски Брод и Пласница;
19. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Неготино, со надлежност за подрачјето на општините:
Неготино и Демир Капија;
20. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Охрид, со надлежност за подрачјето на општините:
Охрид и Дебарца;
21. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Прилеп, со надлежност за подрачјето на општините:
Прилеп, Долнени и Кривогаштани;
22. ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип, со
надлежност за подрачјето на општината Пробиштип;
23. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Радовиш, со надлежност за подрачјето на општините:
Радовиш и Конче;
24. ЈУ Центар за социјална работа Ресен, со надлежност за подрачјето на општината Ресен;
25. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Свети Николе, со надлежност за подрачјето на општините: Свети Николе и Лозово;
26. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
на град Скопје, со надлежност за подрачјето на градот
Скопје и тоа за општините во град Скопје: Аеродром,
Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода,
Сарај, Центар, Чаир, Шуто Оризари и со надлежност за
подрачјето на општините: Арачиново, Зелениково,
Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани и Чучер
Сандево;
27. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Струмица, со надлежност за подрачјето на општините:
Струмица, Босилово, Василево и Ново Село;
28. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Струга, со надлежност за подрачјето на општините:
Струга и Вевчани;
29. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Тетово, со надлежност за подрачјето на општините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце;
30. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Штип, со надлежност за подрачјето на општините:
Штип и Карбинци.
Член 5
Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување мрежа на јавни установи за социјална заштита („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 28/05, 122/07 и 134/08).
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5681/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3041.
Врз основа на член 16, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе

26 ноември 2008

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДАЦИЈАТА „ВЕРИТАС СПИРИТИ“
Член 1
Со оваа одлука Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижните ствари – две канцеларии број 10 и 11 во објектот бр. два на улица „Железничка“ бр. 25 во Скопје со вкупна површина од
30,80 м2, лоцирани на К.П.бр.239 за КО Центар 2, евидентирани во ИЛ бр.20 на Агенцијата за катастар на
недвижности на Република Македонија, сопственост на
Република Македонија.
Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат
на користење без надомест за временски период од две
години на Фондацијата „Веритас Спирити“, со седиште
на ул. „Јан Хус“ бр. 2-а – Скопје.
Член 2
Приемот и предавањето на недвижните ствари од
член 1 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Фондацијата „Веритас Спирити“.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5757/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3042.
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
Член 1
Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски се даваат на трајно користење следните движни ствари:
- компјутери
184
- монитори
184
- бироа
25
- столици
30
- клима уреди
14
- конвентори
28
на Министерството за информатичко општество.
Член 2
Министерството за транспорт и врски склучува договор со министерот за информатичко општество, за
правата и обврските за движните ствари од член 1 на
оваа одлука кои се даваат на трајно користење во рок
од 3 дена по влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5770/1
18 ноември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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3043.
Врз основа на член 34 став 2 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ
Член 1
Со оваа одлука се основа јавна установа Центар за
образование на возрасните, како јавна установа за
образование на возрасните, со седиште во Скопје.
Центарот за образование на возрасните е со својство на правно лице.
Член 2
Центарот за образование на возрасните (во натамошниот текст: Центарот) работи под назив Центар за
образование на возрасните.
Седиштето на Центарот е на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.
35 во Скопје.
Член 3
Центарот ги врши следните работи:
- го развива образованието на возрасните заради
усогласување на потребите со современиот технолошки и општествен развој;
- дава поддршка на социјалното партнерство на
сите нивоа и фази во планирањето, развојот и реализацијата на образование на возрасните,
- го поврзува образованието на возрасните и работата на контекстот на доживотно учење;
- развива европска ориентација на образованието на
возрасните;
- подготвува концепција за образованието на возрасните;
- изготвува стандарди на занимања за програмите за
образование на возрасните;
- изготвува модел на јавно важечки програми за
образованието на возрасните;
- врши верификација на програми за образование на
возрасните;
- издава каталог на донесени програми за образование
на возрасните и го објавува на официјалната интернет
страница на Министерството за образование и наука;
- обезбедува поддршка на образование на возрасните преку советување, инструирање и менторира на кадарот кој ги реализира програмите за образование на
возрасните;
- дава мислење за исполнетоста на условите на
установите и институциите кои бараат верификација за
реализирање на јавно признатите програми за образование на возрасните;
- изработува стандарди за простор и опрема на
установите и институциите за образование на возрасните;
- издава каталог на верифицирани и лиценцирани
установи и институции за образование на возрасните и
го објавува на официјалната интернет страница во Министерството за образование и наука;
- посредува во кариерниот развој и професионалната ориентација на учесниците во образование на возрасните;
- предлага решенија за подобрување на врските помеѓу формалното и неформалното образование;
- доставува годишен извештај до Министерството
за образование и наука и Советот за образование на возрасните за реализација на годишните акциони планови од стратегијата за развој на образованието на возрасните и
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- доставува годишен извештај до Министерството
за образование и наука за објавени јавни конкурси за
доделување на средства за реализација на програми за
образование на возрасните.
Член 4
Работите од својата дејност Центарот ги врши преку сектори и одделенија утврдени со статутот.
Член 5
Средствата за работа на Центарот се обезбедуваат
од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за образование и наука.
Член 6
Управниот одбор во Центарот ќе се конституира во
рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа
одлука.
Управниот одбор на Центарот ќе го распише јавниот оглас за избор на директор на Центарот во рок од 30
дена од денот на неговото конституирање.
Член 7
Статутот на Центарот Управниот одбор ќе го донесе во рок од 30 дена од денот на неговото конституирање, согласно Законот за образование на возрасните.
Член 8
Уписот на Центарот во Централниот регистар ќе се
изврши во рок од 60 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-5921/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3044.
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/05
и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ПРАВДА–УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ САНКЦИИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана трајно му престанува користењето на следните движни ствари – интендантски материјални средства:
- 1 парче, печењара троетажна;
- 1 парче, машина за перење алишта од 50 кгр;
- 1 парче, машина за перење алишта од 25 кгр;
- 2 парчиња електричен шпорет со 4 грејни тела;
- 3 парчиња замрзнувачи од 530 литри;
- 3 парчиња лонец од 3-5 литри;
- 1 парче лонец од 10 литри;
- 3 парчиња лонец од 41-50 литри;
- 2 парчиња тенџере од 5 литри;
- 2 парчиња тенџере од 10-15 литри;
- 1 парче тенџере од 21-30 литри;
- 3 казани со лежиште од 150 литри;
- 3 метални работни маси од росфај;
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- 1 топла кујнска маса за чување храна;
- 20 трпезариски маси;
- 120 трпезариски столчиња-хоклици;
- 1491 длабоки чинии ПВЦ;
- 3160 десертни чинии ПВЦ;
- 740 плоснати тркалезни чинии ПВЦ.
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење на Министерството за правда –
Управа за извршување на санкции.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Управата за извршување санкции, за правата
и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Претседател на Владата
Бр. 19-6068/1
23 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3045.
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005,
111/2005, 40/2007 и 98/2008), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2008
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИOТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА
БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН
ЦЕНТАР БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ“ С. ВИЗБЕГОВО
- СКОПЈЕ
1. Слободан Илиевски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на Јавната установа за сместување на лица баратели на
право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“
с.Визбегово – Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на Јавната установа за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели
на азил“ с.Визбегово – Скопје се именува Мердите Салиу.
3.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33-1356/3
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3046.
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005,
40/2007 и 98/2008), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 18 ноември 2008 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ
ДЕЈНОСТИ - СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор - претставници
од редот на стручните работници во Јавната установа
Завод за социјални дејности – Скопје се именуваат:
- Весна Самојловска, психолог,
- Душанка Петрова, дипл. социјален работник.
2. Со именувањето на новите членови на Управниот
одбор - претставници од редот на стручните работници
на Јавната установа Завод за социјални дејности –
Скопје на досегашните членови им престанува мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-2373/2
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3047.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 18
ноември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ „ДОЈРАНСКО
ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН
1. Мито Манолев се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ –
Стар Дојран.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран се именува Неат Шабаноски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-2552/2
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3048.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 18
ноември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Васко Бојаџиев се разрешува од должноста член
на Надзорниот одбор за контрола на материјално -финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република
Македонија.
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2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија се именува Кирил Пецков.
3.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија .“
Бр. 33-5309/2
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3049.
Врз основа на член 164 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ бр.80/93, 3/94,14/95, 71/96,
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004,
4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006 и 153/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 18
ноември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија број 02-7080/1 од 20 октомври 2008 година, со која за
директорот на Фондот е именуван Исни Јакупи, професор по албански јазик и книжевност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33-5630/2
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3050.
Врз основа на член 34 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008 и 103/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември
2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗБОР НА В. Д. ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ
ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
НА АЛБАНЦИТЕ
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Јавната научна установа Институт за духовно културно наследство на Албанците, бр.02/103 - 3 од 3 ноември 2008 година, со која за
вршител на должноста директор на Институтот е избран д- р Рамиз Абдули.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5659/3
18 ноември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Бр. 147 - Стр. 123

3051.
Врз основа на член 5 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
- БИТОЛА
1. Се разрешува д-р Димче Китановски од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за
поттикнување на развојот на земјоделството – Битола
се именува Јордан Трајков.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5997/2
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3052.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 18
ноември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“
- СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ – Скопје се разрешуваат:
- Васил Ѓаковски,
- Виолета Пуцовска.
2. За членови на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ – Скопје се именуваат:
- Тасим Хани,
- Фуат Ислаимовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-6088/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3053.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007) и член 11
од Одлуката за основање на Јавното претпријатие за
железничка инфраструктура Македонски Железници–
Скопје („Службен весник на Република Македонија“
бр. 58/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2008 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ
1. Се разрешува Живко Пејовски од должноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски Железници –
Скопје.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски Железници-Скопје се именува Емрула Реџовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-6089/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3054.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 18
ноември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
„ЛИСИЧЕ“ - ВЕЛЕС
1. Се разрешува Ружица Мукоска од должноста
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
водостопанство „Лисиче“ - Велес.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ - Велес се именува
Ибраим Исмаилоски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-6090/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3055.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 18
ноември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ
1. Се разрешува Драган Настески од должноста
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ –
Скопје се именува Диме Спасов.
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-6091/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3056.
Врз основа на член 89 став 2 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97,
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005,
50/2006, 29/2007 и 102/2008), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2008
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Се разрешува Санте Давчев од должноста член
на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на
Република Македонија.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за
вработување на Република Македонија се именува Душан Пекриќ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-6092/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3057.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 18
ноември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“
- ПРОБИШТИП
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за извршување на водостопански
дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип се разрешуваат:
- Борче Миланов,
- Чедо Крстев.
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС
„Злетовица“ – Пробиштип се именуваат:
- Елвис Бајрами,
- Гино Стрезоски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-6093/1
18 ноември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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3058.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2008 година, донесе

3061.
Врз основа на член 2-a од Законот за матичната
евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/95, 38/2002, 66/2007 и 98/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР ТЕТОВО

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

1. Се разрешува Марјан Николовски од должноста
заменик на директорот на Затвор Тетово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-6094/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3059.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ЗАТВОР ТЕТОВО
1. За заменик на директорот на Затвор Тетово се
именува Боби Николовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-6095/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3060.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 18
ноември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
„СТУДЕНЧИЦА“ - СКОПЈЕ
1. Се разрешува Горица Тавчиоска од должноста
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
водоснабдување „Студенчица“ – Скопје.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ – Скопје се
именува Илија Димовски Шаторо.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-6096/1
18 ноември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

1. За директор на Управата за водење на матичните
книги, орган во состав на Министерството за правда,
се именува Марија Ангеловска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-6097/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3062.
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/2004, 14/ 2006 и 84/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 18
ноември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА
СТРУЧНИОТ ОРГАН НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
НАЦИОНАЛЕН ПАРК, ПЕЛИСТЕР - БИТОЛА
1. Томислав Петров се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на стручниот
орган на Јавната установа - Национален парк, Пелистер
– Битола.
2. За член на Управниот одбор - претставник на
стручниот орган на Јавната установа - Национален
парк, Пелистер - Битола - се именува Меџит Имеровски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-6098/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3063.
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) и член 3 од Одлуката за образување Советодавен комитет за земјишна
политика на Проектот „Катастар на недвижности и регистрација“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/2005 од 3 октомври 2005 година), Владата
на Република Македонија на седницата, одржана на
23.11.2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА СОВЕТОДАВНИОТ КОМИТЕТ ЗА
ЗЕМЈИШНА ПОЛИТИКА НА ПРОЕКТОТ „КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ И РЕГИСТРАЦИЈА“
1. За членови и нивни заменици на Советодавниот
комитет за земјишна политика на Проектот „Катастар
на недвижности и регистрација“ се именуваат:
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а) за членови:
- Неџати Јакупи, министер за животна средина и
просторно планирање
- Ибрахими Ибрахим, заменик на министерот за
правда
- д-р Снежана Костадиноска Милошеска, државен
секретар во Министерството за финансии
- Љупчо Георгиевски, директор на Агенцијата за катастар на недвижности
- м-р Пене Пенев, државен советник во Министерството за локална самоуправа
- Димитар Димовски, раководител на Секторот за
документирање и управување со градежно земјиште во
Министерството за транспорт и врски
- Васко Арсов, раководител на Секторот за земјишна политика во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Соња Јаневска, раководител на Одделението за водење на регистарот на права врз недвижности и регистар за вложувања во недвижности на резиденти во
странство и на нерезиденти на Република Македонија,
во Централниот регистар на Република Македонија.
б) за заменици на членовите:
- д-р Соња Лепиткова, заменик на министерот за
животна средина и просторно планирање
- Димитар Ѓеорѓиевски, директор на Државниот
управен инспекторат, орган во состав на Министерството за правда
- Георги Стојков, државен советник во Министерството за финансии
- Марта Телегравчиска, државен советник во Агенцијата за катастар на недвижности
- Насер Муареми, помлад соработник во Министерството за локална самоуправа
- Марица Тасова, помошник раководител на Секторот за документирање и управување со градежно земјиште во Министерството за транспорт и врски и
- Раде Кецман, помошник раководител на Сектор за
Европска унија во Министерството за транспорт и врски
- Милан Костов, раководител на Одделение во Секторот за земјишна политика во Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство
- Андреа Поповски, асистент на раководителот на
Секторот за водење на регистри во Централниот регистар на Република Македонија.
2. Со донесувањето на ова решение престанува да
важи Решението за именување членови и нивни заменици на Советодавниот комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2007 од 2 февруари 2007 година).
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-5954/1
Претседател на Владата
23 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3064.
Врз основа на член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06) и 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 Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе

26 ноември 2008

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ
ВО ПРИМАРНОТО ТУТУНСКО ПРОИЗВОДСТВО
ВО 2008 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансирање на активностите во
примарното тутунско производство во 2008 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/08
и 53/08) во делот IV се додава нов дел V кој гласи:
„Корисници на средствата од дел IV точка 3.4. се
лиценцираните проценители кои присуствувале на
откуп на суров тутун од реколтата 2007 година, а биле
ангажирани од страна на регистрирани здруженија на
тутунопроизводители.
Финансиската поддршка по ангажиран проценител
изнесува 469,70 денари во бруто износ по ангажиран
ден. Обврските кои произлегуваат од остварениот приход по овој основ, проценителите ќе го подмируваат
лично.
Финансиската поддршка ќе се исплаќа врз основа
на списоци на проценители со број на работни денови,
потврдени од тутунското претпријатие - откупувач и
од здружението на тутунопроизводители кое извршило
номинација на проценителот.“
II
Деловите V, VI, VII, VIII и IX стануваат VI, VII,
VIII, IX и X.
III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-6036/1
Претседател на Владата
18 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3065.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 18.11.2008 година, одобри
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-493/1 ОД 09.02.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Во лиценцата под бр. 19-493/1 од 09.02.2006 година, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДООЕЛ Скопје за постојано
приредување на посебни игри на среќа во автомат
клуб, во точката 3 бројот „19“ се заменува со бројот
„20“.
2. Ова изменување на лиценца се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-5589/1
18 ноември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

26 ноември 2008
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3066.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 23.11.2008 година, одобри
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР.19-157/1 ОД 26.01.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Во Лиценцата под бр.19-157/1 од 26.01.2006 година, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано
приредување на посебни игри на среќа во автомат
клуб, во точката 3 бројот „19“ се заменува со бројот
„20“.
2. Ова изменување на лиценца се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-6000/1
Претседател на Владата
23 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3067.
Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
39/2005 и 4/2008), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ
НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ
НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ
Член 1
Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/05), во Прилог 2 Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, во рубрика 29 (Излезен/ влезен Царински орган), во табеларниот дел во точка I, имињата на
царинските органи и шифрите:
„
Царинска испостава КОНСИГНАЦИЈА И
САЕМ СКОПЈЕ
1017
Царинска испостава МИЛАДИНОВЦИ
1060
Царинска испостава СТЕНКОВЕЦ
1070
Царинска испостава БЛАЦЕ
1071
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТРУБАРЕВО
1030
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ВОЛКОВО
1040
„
, се бришат.
По името на царинскиот орган и шифрата ,,Царинската испостава Јажинце 1091,, се додаваат пет нови
имиња на царинските органи и шифрите и тоа:
,,
Царинска испостава СЛОБОДНА ЗОНА
СКОПЈЕ
Царинска испостава БЛАЦЕ - Отсек стоково
царинење

1020
1075

Бр. 147 - Стр. 127

Царинска испостава БЛАЦЕ - Отсек за патнички промет
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТРУБАРЕВО - Отсек за стоково царинење
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТРУБАРЕВО - Отсек за патнички промет

1071
1030
1031
,,

Во точка III, имињата на царинските органи и шифрите:
,,
Царинска испостава КОЧАНИ
3020
Царинска испостава БЕРОВО - Отсек за стоково царинење
3040
Царинска испостава БЕРОВО - Отсек за патнички промет
3041
,,
, се бришат.
Во точката IV, имињата на царинските органи и
шифрите:
,,
Царинска испостава БОГОРОДИЦА
4010
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТА- 4020
НИЦА ГЕВГЕЛИЈА - Отсек за за стоково царинење
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИ- 4021
ЦА ГЕВГЕЛИЈА - Отсек за патнички промет
Царинска испостава КАВАДАРЦИ - Реферат 4045
за слободна зона ФЕНИ КАВАДАРЦИ
Царинска испостава НОВО СЕЛО
4061
,,
, се бришат.
По името на царинскиот орган и шифрата ,,Царинска испостава НОВО СЕЛО 4061,, се додаваат шест нови имиња на царински органи и шифри и тоа:
,,
Царинска испостава БОГОРОДИЦА- Отсек
за патнички промет
Царинска испостава БОГОРОДИЦА - Отсек
за стоково царинење
Царинска испостава ГЕВГЕЛИЈА
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ГЕВГЕЛИЈА
Царинска испостава НОВО СЕЛО - Отсек за
патнички промет
Царинска испостава НОВО СЕЛО - Отсек за
стоково царинење

4010
4015
4020
4021
4061
4060
,,

Во точка V. царинскиот орган и шифрата ,, ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА МЕЏИТЛИЈА 5021,, се заменуваат со имињата на царинските органи и шифри:
,,
Царинска испостава МЕЏИТЛИЈА Отсек за 5020
стоково царинење
Царинска испостава МЕЏИТЛИЈА Отсек за 5021
за патнички промет
„
Член 2
Во Рубрика 44 - Дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобренија, во точката 2
-Приложени документи, потврди и одобренија, во листата на шифри со ознака “Р” (потврди/ уверенија за
потекло и други потврди/ уверенија/ согласности/ дозволи/решенија /одобренија), во табеларниот дел се бришат, следниве шифри, опис на шифри и податоците кој
се запишуваат:
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,,
Шифра
P24
P25
P27

P28

P29

P30
P31
P32

P34
P36
P37

P38
P39

P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46

Опис на шифрата
Потврда за хомологација за
увоз на моторни возила
Сертификат за сообразност
од надлежен орган
Одобрение за превоз на Вооружување (воена опрема,
стопански експлозив, ловечко и спортско оружје и нивна
муниција, хемиско оружје)
од Министерство за внатрешни работи
Одобрение за превоз на радиоактивни материи од Дирекција за радијациона сигурност
Одобрение за превоз за опасен отпад, супстанции што ја
осиромашуваат озонската обвивка, загрозени диви животни и растителни видови од
Министерство за животна средина и просторно планирање
Одобрение за превоз
на
Отрови од Министерство за
здравство
Одобрение за превоз на Прекурсори од Министерство за
здравство
Одобрение за превоз
на
Опојни дроги и психотропни
супстанции од Министерство
за здравство
Потврда за извршен задолжителен преглед од Ветеринарен инспекторат
Извоз врз основа на одобрение/дозвола од Министерство за здравство
Извоз врз основа на одобрение/дозвола од Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство
Увоз врз основа на одобрение/дозвола од Министерство за здравство
Увоз врз основа на одобрение/дозвола од Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство
Увоз врз основа на решение
за упис во регистарот на Бирото за метрологија
Увоз врз основа на потврда од
Институт за стандардизација
Извоз врз основа на дозвола од
Министерство за животна средина и просторно планирење
Увоз врз основа на дозвола од
Министерство за животна средина и просторно планирење
Извоз врз основа на дозвола
од Народна Банка
Увоз врз основа на дозвола
од Народна Банка
Извоз врз основа на дозвола
од Министерство за внатрешни работи

Податок кој
се запишува
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ

P48
P49
P50
P51
P53

бр./ГГГГ

бр./ГГГГ

P54
P55

P56

бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ

бр./ГГГГ

P58
P59
P60
P61
P62

бр./ГГГГ
бр./ГГГГ

бр./ГГГГ
бр./ГГГГ

бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ

Извоз врз основа на согласност/дозвола од Министерство за економија
Увоз врз основа на согласност или дозвола од Министерство за економија
Извоз врз основа на дозвола
од Министерство за култура
Увоз врз основа на дозвола
од Министерство за култура
Одобрение за привремено изнесување на заштитени добра
од Управата за заштита на
културно наследство
Одобрение за извоз на заштитени добра од Управата за заштита на културно наследство
Уверение за извоз во странство на незаштитени добра од
Управата за заштита на културно наследство
Уверение за привремено изнесување во странство на незаштитени добра од Управата
за заштита на културно наследство
Потврда/согласност за царинење од Државен инспекторат за земјоделство
Потврда/согласност за царинење од Управата за ветеринарство
Согласност за царинење од
Државен санитарен и здравствен инспекторат
Согласност за царинење од
Дирекција за храна
Решение за согласност за царинење од Државен ветеринарен инспектор
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бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ

бр./ГГГГ
бр./ГГГГ

бр./ГГГГ

бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
бр./ГГГГ
,,

По шифрата, опис на шифрата и податокот кој се
запишува „Р62 Решение за согласност за царинење од
Државен ветеринарен инспектор бр./ГГГГ„ , се додаваат шифрите, описи на шифрите и податоците кои се запишуваат со забелешка и тоа:
,,
Податок кој
Шифра
Опис на шифрата
се запишува
РE 001 Одобрение за извоз на семе и
Реф.бр.
саден материјал
Реф.бр.
РE 002 Одобрение за извоз на ореови, црешови и костенови
трупци
РE 004 Решение за дозвола извоз Д8
Реф.бр.
РE 005 Дозвола за извоз на прекурРеф.бр.
зори
РE 012 Дозвола за изнесување и изРеф.бр.
воз на културни добра
Реф.бр.
РE 016 Уверение за извоз и изнесување на незаштитени културни добра
Реф.бр.
РE 017 Одобрение за извоз на трупци, огревно дрво и други
производи од дрво
Реф.бр.
РE 019 Дозвола за извоз на разни производи на хемиската индустрија и пероксоли на неоргански киселини и метали и сл.
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РE 021
РE 022
РE 024
РE 036
РE 037
РE 038
РE 040
РE 041
РE 042
РE 044

РE 048
РE 050
РI 002
РI 003
РI 004
РI 005
РI 006
РI 007

РI 008
РI 010
РI 012
РI 013
РI 014
РI 015
РI 016
РI 019
РI 020
РI 024
РI 025
РI 026
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Одобрение за пренесување
(трансфер) на оружје и муниција при извоз
Одобрение за превоз на
оружје и муниција при извоз
Одобрение за превоз на експлозивни материи при извоз
Дозвола за вршење на дејност
со извори за јонизирачко
зрачење во постапка на извоз
Овластување за вршење пренос на монетарно злато од
Република Македонија
Дозвола за извоз на отпадни
материи
Одобрение за извоз на лекови
Одобрение за извоз на медицински помагала
Одобрение за извоз на опасни и други видови на хемикалии
Дозвола за извоз на загрозени и заштитени диви раститенија, габи и животни и нивни делови
Дозвола за извоз на руди на
молибден и концетрати
Дозвола за извоз на опојни
дроги и психотропни супстанции
Одобрение за увоз на производи за заштита на растенијата
Одобрение за увоз на ѓубрива
Одобрение за увоз на семе и
саден материјал
Потврда за извршен органолептички преглед и земени
мостри
Одобрение за увоз на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја
Согласност пратката со храна,
производи и материјали кои
доаѓаат во контакт со храната
да влезе на територијата на
Република Македонија
Согласност за царинење на
предмети за општа употреба
Дозвола за увоз на прекурсори
Решение за дозвола увоз Д8
Потврда за идентификација
на единечно возило
Одобрение за тип на возило
Потврда за сообразеност на
единечно прегледано возило
Решение за упис/одбивање во
регистар на Биро за метрологија при увоз
Дозвола за увоз на разни производи на хемиската индустрија
Дозвола за увоз на употребувани гуми
Одобрение за увоз на мрежи
за стопански риболов
Дозвола за увоз на нова техничка стока која содржи разладни средства
Дозвола за увоз на употребувана техничка стока која содржи разладни средства

Реф.бр.

РI 031

Реф.бр.

РI 032

Реф.бр.

РI 033

Реф.бр.
РI 034
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.

Реф.бр.
Реф.бр.

РI 036
РI 037
РI 038
РI 040
РI 041
РI 042
РI 043
РI 044

Реф.бр.

РI 045

Реф.бр.
Реф.бр.

РI 046

Реф.бр.

РI 047

Реф.бр.

РI 048
РI 050

Реф.бр.
РT 001
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.

РT 002
РT 003
РT 005
РT 010
РT 038

Реф.бр.

РN 100
РN 101

Реф.бр.
Реф.бр.

РN 640

Реф.бр.

РN 851

Реф.бр.

РN 853

Одобрение за пренесување
(трансфер) на оружје и муниција при увоз
Одобрение за превоз на
оружје и муниција при увоз
Одобрение за набавка (трансфер) на експлозиви и експлозивни материи при увоз
Одобрение за превоз на експлозивни материи при увоз
Дозвола за вршење на дејност
со извори за јонизирачко зрачење во постапка на увоз
Овластување за вршење пренос на монетарно злато во
Република Македонија
Дозвола за увоз на отпадни
материи
Одобрение за увоз на лекови
Одобрение за увоз на медицински помагала
Одобрение за увоз на опасни
и други видови на хемикалии
Дозвола за увоз на минерали
на азбест
Дозвола за увоз на загрозени
и заштитени диви раститенија, габи и животни и нивни
делови
Согласност за царинење на
козметички производи
Одобрение за увоз на ветринарно медицински препарати
Документ за ветеринарна
проверка на продукти за исхрана на животни при увоз
Дозвола за увоз на руди на
молибден и концетрати
Дозвола за увоз на опојни
дроги и психотропни супстанции
Дозвола за вршење на дејност со извори за јонизирачко зрачење во постапка на
транзит
Одобрение за пренесување
(трансфер) на оружје и муниција при транзит
Одобрение за превоз на оружје
и муниција при транзит
Одобрение за превоз на експлозивни материи при транзит
Дозвола за транспорт/транзит
на опасни материи
Дозвола за транзит на отпадни материи
Дозвола CITES
Дозвола за увоз на опасни отпадни материи (Базелска конвенција)
Ветеринарен влезен документ за живи животни
Документ за здравствена безбедност при движење на растенијата
Ветеринарен влезен документ за производи од животинско потекло
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Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.

Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.

Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
Реф.бр.
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Забелешка:
Во рубрика 44 од ЕЦД се запишва бројот (нумеричкиот дел) од шифрата, додека буквите ја означува царинската постапка за која е наменета шифрата. Буквите
PI се однесува за увозна постапка, буквите PE се однесува за извозна постапка, буквите PT се однесува за
транзитна постапка и буквите PN се однесуваат за сите
постапки.
Во колона „Податок кој се запишува“ долунаведените симболи го имаат следното значење:
бр./ ГГГГ: број на:
потврдите/ уверенијата/ согласностите/ дозволите/
решенијата/ одобренијата/ година.
Реф.бр:референтен број на
потврдите/уверенијата/согласностите/дозволите/решенијата/ одобренијата, издаден од надлежна институција, каде за првите четири места се користи шифра на потврдите/уверенијата/ согласностите/ дозволите/ решенијата/ одобренијата, од петтото до дванаесеттото место е ГГГГ/ мм/ дд и тринаесеттото до осумнаесеттото место е за еднозначен реден број на потврдите/
уверенијата/согласностите/дозволите/решенијата/одобренијата.
„
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Член 4
Граничните врeдности за нивото на основните индикатори за бучава внатре во просториите во кои престојуваат луѓето, а особено во кои престојуваат осетливите групи на население, како и заради заштитата од
несакани ефекти по здравјето, изнесуваат:

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.25-43806 /1
17 ноември 2008 година
Министер,
Скопје
д-р Трајко Славески, с.р.
_____________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
3068.
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за заштита
од бучава во животната средина („Службен весник на
Република Македонија“ бр.79/2007), министерот за
здравство во согласност со министерот за животна средина и просторно планирање и министерот за внатрешни работи, донесе

Член 5
Гранична вредност за дополнителниот индикатор,
LАmax, кои не треба да бидат надминати со цел да се
спречат несакани ефекти по здравјето кај изложената
популација изнесуваат:

ПРАВИЛНИК
ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ НА НИВОТО НА
БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат граничните
вредности за нивото на бучава во животната средина.
Член 2
Граничните вредности за основните индикатори за
бучавата во животната средина предизвикана од различни извори пропишани со овој правилник не треба
да бидат надминати во подрачјата диференцирани според степенот на заштита од бучава определени со Правилникот за локациите на мерните станици и мерните
места (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
120/08).
Член 3
Според степенот на заштита од бучавата граничните вредности за основните индикатори за бучавата во
животната средина предизвикана од различни извори
не треба да бидат повисоки од:

Член 6
Граничните вредности за нивото на бучавата во реони надвор од урбанизирани локации изнесуваат:
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Член 7
Гранична вредност за нивото на бучава што се создава при одржување на јавни приредби, јавни собири
или други јавни настани проследени со употреба на
звучни и други уреди кои доведуваат до зголемување
на бучавата не треба да надминува 85dBA (LAeq, T<85
dBA), а максималното ниво на бучава не треба да надминува 110 dBA (LAmax <110 dBA), без оглед на времетраењето на настанот.
Граничните вредности за нивото на основните индикатори на бучава во подрачјата од член 3 и граничните вредности за нивото на дополнитлниот индикатор
на бучава од член 5 на овој правилник не треба да се
надминат при јавни приредби, јавни собири, церемонии, фестивали, концерти и други јавни облици на забава со употреба на звучна опрема кои се одвиваат во
затворен простор за времетраењето на настанот.
Граничната вредност за нивото на бучава при јавни
обраќања, односно при употреба на звучни уреди за
обраќање кон луѓето во затворени објкети или на отворено, не треба да надминува 85 dBA (LAeq<85 dBA), а
максималното ниво не треба да надминува 110 dBA
(LAmax <110 dBA).
Граничната вредност за нивото на бучава при изведување на огномети или употреба на огнено оружје не
треба да надминува 140 dBA (SEL<140dBA).
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-7378/2
12 ноември 2008 година
Скопје

Бр. 10-14393/7
27 октомври 2008 година
Скопје

Бр. 07-77362/1
31 октомври 2008 година
Скопје
Министер за животна
средина и просторно
планирање,
д-р Неџати Јакупи, с.р.

Министер
за здравство,
д-р Бујар Османи, с.р.

Министер за
внатрешни работи,
Гордана Јанкулоска, с.р.
________________
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3069.
Врз основа на член 28 и член 85 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.
150/07), Јавниот обвинител на Република Македонија
на 21.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДРЖАВНИ
СЛУЖБЕНИЦИ И НА ДРУГИ РАБОТНИЦИ ВО
ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Раководни државни службеници
- Генерален секретар на Јавното обвинителство на
Република Македонија – 1 извршител;
- Државен советник за односи со јавност – 1 извршител;
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- Раководител на правно-административен сектор –
12 извршители;
- Раководител на материјално-финансиски сектор –
1 извршител;
- Раководител на Одделение за општи работи – 12
извршители;
- Раководител на Одделение за казниви дела – виш
јавнообвинителски советник – 14 извршители;
- Раководител на Одделение за буџет и финансирање – 1 извршител;
- Раководител на Одделение за сметководство – 1
извршител;
- Раководител на Одделение за внатрешна ревизија
– 1 извршител;
- Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси – 1 извршител.
Член 2
Стручни државни службеници
- Советник – самостоен јавнообвинителски советник – 43 извршители;
- Советник (економска струка) – 7 извршители;
- Советник (внатрешен ревизор) – 1 извршител;
- Советник систем-администратор – 1 извршител;
- Советник за селекција и вработување државни
службеници – 1 извршител;
- Виш соработник – јавнообвинителски советник –
18 извршители;
- Виш соработник – преведувач – 3 извршители;
- Соработник – стручен соработник – 31 извршител;
- Соработник – лектор – 1 извршител;
- Соработник – програмер – 2 извршители;
- Помлад соработник – јавнообвинителски приправник – 18 извршители;
- Помлад соработник – изготвувач и обработувач на
сметководствени податоци – 1 извршител;
- Помлад соработник – изготвувач и обработувач на
буџетски и финансиски податоци – 1 извршител.
Член 3
Стручно-административни државни службеници
- Самостоен референт – сметководител – 27 извршители;
- Самостоен референт – технички секретар на јавниот обвинител – 19 извршители;
- Самостоен референт – уписничар – 39 извршители;
- Самостоен референт – приемник експедитор – 2
извршители;
- Самостоен референт – статистичар – 2 извршители;
- Самостоен референт – ликвидатор – 1 извршител;
- Самостоен референт – благајник – 5 извршители;
- Самостоен референт – архивар – 6 извршители;
- Референт – технички секретар на јавните обвинители – 59 извршители;
- Помлад референт – доставувач – 15 извршители;
- Помлад референт за стручно административни работи – 14 извршители.
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Член 4
Вработени кои вршат административно-технички и помошни работи
- Лице за обезбедување на вработените и имотот – 2
извршители;
- Возач – 2 извршители;
- Курир – 12 извршители;
- Хигиеничар – 16 извршители.
Член 5
Раководните државни службеници, стручните државни службеници, стручно-административните државни службеници и вработените кои вршат административно-технички и помошни работи се вработуваат
и распоредуваат во Јавното обвинителство на Република Македонија, вишите јавни обвинителства, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и основните јавни обвинителства
согласно Правилникот за организација и систематизација на работите и задачите во јавното обвинителство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Јавен обвинител
на Република Македонија,
Љупчо Шврговски, с.р.
_____________
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3070.
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавното
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 150/07),
член 9, 38 став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за
Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), Советот
на јавните обвинители на Република Македонија, на
дванаесеттата седница одржана на 25.11.2008 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАН
КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА
I
За јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, за време од четири (4) години се избираат:

1. Миле Костадинов,
2. Вилма Русковска,
3. Гордана Ѓешкоска.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Претседател
СОИ бр. 04/08
на Советото на јавните обвинители
25 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
Елена Гошева, с.р.
__________
3071.
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за
јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.
150/07), член 9, 39 и 40 став 1 и став 2 од Законот за
Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на дванаесеттата седница одржана на
25.11.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА
ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И
КОРУПЦИЈА
I
За Основен јавен обвинител на Основното јавно
обвинителство за организиран криминал и корупција, за време од 4 (четири) години, е избран Јован
Илиевски.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Претседател
СОИ бр. 05/08
на Советот на јавните обвинители
25 ноември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
Елена Гошева, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

26 ноември 2008

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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