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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1090. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА  
I 

Потполно се ослободи од извршување на неиздржа-
ниот дел од казната затвор осуденото лица: 

1. Стојанче Живко Стојанов од с. Криволак. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 
1. Фадил Енвер Велиу од Тетово, во траење од 3 ме-

сеци, 
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2. Љупчо Јован Спасевски од Делчево, во траење од 
3 месеци, 

3. Аслан Заим Мемиши од с. Слатина - Тетово, во 
траење од 3 месеци, 

4. Љупчо Павле Ристовски од Делчево, во траење 
од 3 месеци. 

 
III 

Извршувањето на казната затвор им се замени со 
условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 

1. Гојко Ристо Илиевски од Делчево, во траење од 6 
месеци, 

2. Михајло Ристо Спировски од Тетово, во траење 
од 6 месеци, 

3. Љупчо Димитар Зафиров од Кочани, во траење 
од 5 месеци, 

4. Ацо Јован Танчев од Кочани, во траење од 6 ме-
сеци, 

5. Игорче Коле Тасков од Крива Паланка, во траење 
од 6 месеци. 
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IV 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Даниел Љубомир Јовановски од Пробиштип, во 

траење од 6 месеци, 
2. Методи Јово Миладинов од Штип, во траење од 6 

месеци, 
3. Стојан Ѓорѓи Пиличовски од Берово, во траење 

од 6 месеци. 
 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
     Бр. 07-389           Претседател  
20 мај 2008 година                 на Република Македонија,  
      Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1091. 

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за биоме-
дицинско потпомогнато оплодување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.37/2008), министерот за 
здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРОСТО-
РОТ, СТРУЧНИОТ КАДАР И ОПРЕМАТА ШТО ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНО-
ВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ НА БИО-
МЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-
лови по однос на просторот, стручниот кадар и опрема-
та што треба да ги исполнуваат здравствените установи 
што ќе се овластат за спроведување на постапките на 
биомедицинско потпомогнато оплодување (во ната-
мошниот текст: БПО). 

 
Член 2 

Здравствена установа може да спроведува постапка 
на автологно внатретелесно БПО ако, покрај просторот 
и опремата за специјалистичка ординација по гинеколо-
гија и акушерство пропишани со прописите за здрав-
ствената заштита и стручниот кадар утврден со Законот 
за  биомедицинско потпомогнато оплодување, има и: 

- просторија за лабораторија од најмалку 9 м2 со 
светлосен и инвертен микроскоп, комора за броење 
сперматозоиди (или автоматски бројач), CO2 инкуба-
тор, центрифуга со летечки ротор со најмалку 2000 вр-
тења во една минута и компјутер со софтвер за БПО и 
интернет врска и  

- просторија за давање на семенски материјал од 
најмалку 6 м2 со мијалник со проточна топла и ладна 
вода. 

 
Член 3 

Здравствената установа може да спроведува по-
стапка на автологно вонтелесно БПО и/или алогенеич-
ко внатретелесно БПО и/или алогенеичко вонтелесно 
БПО ако, покрај просторот и опремата за специјали-

стичка ординација по гинекологија и акушерство про-
пишани со прописите за здравствената заштита, дого-
вор со здравствена установа која укажува болничка 
здравствена заштита во областа на гинекологијата и 
акушерството за третман на можните компликации и 
стручниот кадар утврден со Законот за биомедицинско 
потпомогнато оплодување, има и: 

- просторија за интервенција од најмалку 16 м2 со 
гинеколошки стол и ултра звучен апарат со вагинална 
сонда со водич за пункција и извор на ладно светло и 
просторија за следење на  пациентките по спроведена 
постапка за БПО од најмалку 12 м2; 

- просторија за автологно вонтелесно БПО од нај-
малку 16 м2 со ламинарен столб, СО2 инкубатор, сте-
реомикроскоп, инвертен микроскоп, комора за броење 
сперматозоиди (или автоматски бројач), микроманипу-
латор, компјутер со софтвер за БПО и интернет врска;  

- просторија од најмалку 6 м2 со обичен микроскоп 
и центрифуга со летечки ротор со најмалку 2000 врте-
ња во една минута и просторија од најмалку  4 м2 со 
апаратура за замрзување на половите клетки и ембрио-
ни и ладилник и 

- просторија за давање на семенски материјал од 
најмалку 6 м2 со мијалник со проточна топла и ладна 
вода. 

 
Член 4 

Здравствената установа може да спроведува по-
стапка за земање, тестирање, обработка, чување и ди-
стрибуција на донирани полови клетки и ембриони 
ако, покрај условите од член 3 на овој правилник и 
просторот, опремата и кадарот за биохемиска лабора-
торија пропишани со прописите за здравствена зашти-
та, има и простор, опрема (технологија) и кадар за ге-
нетски инженеринг и кадар утврден со Законот за био-
медицинско потпомогнато оплодување. 

 
Член 5 

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

 
    Бр. 10-7239/2 
5 мај 2008 година                                  Министер, 

  Скопје                                  д-р Имер Селмани, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
1092. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална 
заштита ("Службен весник  на Република Македонија " 
бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04,  62/05, 111/05 и 40/07), ми-
нистерот за труд и социјална политика, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БЕРОВО 
 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Берово број 01-
259/6, донесена од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на 17.04.2008 година . 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник  на Републи-
ка Македонија ". 
 
     Бр. 10-4820/2   
14 мај 2008 година           Министер,  

    Скопје                     Љупчо Мешков, с.р. 
__________ 

1093. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита ("Службен весник  на Република Македони-
ја " бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05 и 40/07), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО 
 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Тетово број 01-
1306/4, донесена од Управниот одбор на Јавната уста-
нова, на седницата одржана на 23.04.2008 година. 

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

 
     Бр. 10-5298/2   
14 мај 2008 година                Министер,  

  Скопје                     Љупчо Мешков, с.р. 
__________ 

 
1094. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-
на заштита ("Службен весник  на Република Македони-
ја " бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04,  62/05, 111/05 и 
40/07), министерот за труд и социјална политика, доне-
се 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ОХРИД 
 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуоп-

штинскиот центар за социјална работа Охрид број 02-
228, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, 
на седницата одржана на 22.04.2008 година . 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник  на Републи-
ка Македонија". 
 
   Бр. 10-5224/1   
15 мај 2008 година           Министер,  

 Скопје                          Љупчо Мешков, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1095. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 07.05.2008 го-
дина го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Алек-

сандар Домазетовски, роден на ден 14.12.1978 година 
во Скопје. 

2. Дозволата за работење на брокер на Александар 
Домазетовски се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Александар 
Домазетовски престанува да важи и пред истекот на 
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите 
предвидени со член 211 од Законот за хартии од вред-
ност. 

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

 
    Бр. 07-1231/3          Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                Претседател, 
        Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
 
1096. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата, одржана на ден 07.05.2008 го-
дина го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Кате-

рина Лалевска, родена на ден 19.04.1980 година во Би-
тола. 

2. Дозволата за работење на брокер на Катерина Ла-
левска се дава за период од пет години од денот на из-
давањето. 

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

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

 
    Бр. 07-1591/4          Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                Претседател, 
        Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
1097. 

Д О Г О В О Р 
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 

 
Склучен помеѓу: 
1. Општина Другово со седиште во с. Другово, за-

стапувана од градоначалникот на Општина Другово, 
Стојо Павлески од една страна и 

2. Општина Македонски Брод со седиште на ул. “7-
ми Септември“ бр. 4, Македонски Брод, застапувана од 
градоначалникот на Општина Македонски Брод, Мило-
сим Војнески од друга страна. 

 
Член 1 

Предмет на овој договор е воспоставување на меѓу-
општинска соработка помеѓу двете договорни општи-
ни, согласно член 14 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и Одлуките бр. 
07-1038/5 за формирање на заеднички административ-
ни тела донесена од Советот на Општина Македонски 
Брод и Одлуката бр. 07-606/6 за формирање на заед-
нички административни тела донесена од страна на Со-
ветот на Општина Другово, за успешно извршување на 
работите и работните задачи што се во надлежност на 
внатрешниот ревизор и другите инспекциски служби и 
сите други инспекциски служби во Општина Македон-
ски Брод. 

 
Член 2 

Двете договорни страни се договорија работите и 
работните задачи што ги извршува внатрешниот реви-
зор и другите инспекциски служби во Општина Маке-
донски Брод во областа на внатрешната ревизија и инс-
пекција да ги извршува и во име и за сметка на Општи-
на Другово. 

 
Член 3 

Со овој договор ревизорот и другите инспекциски 
служби вработени во општинската администрација Ма-
кедонски Брод за извршување на внатрешната ревизија 
и другите инспекциски служби во Општина Другово ќе 
ги користи објектите и опремата на двете договорни 
општини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
За извршување по работите што се предмет на овој 

договор, Општина Другово ќе исплаќа по 5.000,00 де-
нари месечно на жиро сметка на Буџетот на Општина 
Македонски Брод. 

 
Член 5 

Внатрешниот ревизор и другите инспекциски служ-
би за својата работа во Општина Другово непосредно му 
одговараат на градоначалникот на Општина Другово. 

 
Член 6 

Измени и дополнувања на одредбите на овој дого-
вор ќе се вршат со анекс на овој договор. 

 
Член 7 

Овој договор влегува во сила со денот на потпишу-
вањето од страна на двете договорни страни. 

 
Член 8 

Овој договор може да се раскине заради непочиту-
вање на одредбите од страна на двете договорни стра-
ни. 

Овој договор може да се раскине и по барање на ед-
на од договорните страни, но по претходно известува-
ње на договорната страна која тоа го бара и тоа најмал-
ку во рок од 30 дена пред раскинувањето на договорот. 

 
Член 9 

Во случај на спор двете договорни страни спогод-
бено ќе го решаваат, во спротивно надлежен е Основ-
ниот суд во Кичево. 

 
Член 10 

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни 
примероци, од кои по 2 (два) за секој од договорните 
страни. 

 
Општина Македонски Брод        Општина Другово 
       Градоначалник,                        Градоначалник, 

      Милосим Војнески, с.р.         Стојо Павлески, с.р. 
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