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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
306. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

платниот промет, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 февруари 2008 година. 
 

         Бр. 07-759/1                             Претседател 
12 февруари 2008 година      на Република Македонија,                       
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ 
ПРОМЕТ 

 
Член 1 

Во Законот за платниот промет (“Службен весник 
на Република Македонија” број 113/2007), одредбата 
на членот 25 став (1) ќе се применува од 1 јануари 2009 
година. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на Република Македонија”. 
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за 2008 година........................................ 22

 Огласен дел................................................ 1-72
 

 
L I G J 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR QARKULLIMIN 
E PAGESAVE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për qarkullimin e pagesave (“Gazeta zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë” numër 113/2007, dispozita e 
nenit 25, paragrafi (1) do të zbatohet prej 1 janar 2009. 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
307. 

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за утврдување на цената на годишна-
та претплата на Регистарот на прописи на Република 
Македонија за 2008 година, бр. 02-7297/1 од 29.11.2007 
година, донесена од Управниот одбор на ЈП „Службен 
весник на Република Македонија“, на седницата одр-
жана  на 29.11.2007 година. 

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

 
  Бр. 19-7973/2              Заменик на претседателот 

29 јануари 2008 година          на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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308. 
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.02.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА 
ЛЕТОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО 

СЕДИШТЕ ВО ШТИП 
 

Член 1 
Република Летонија отвора Конзулат во Република 

Македонија, со седиште во Штип. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 19-711/1            Заменик на претседателот 

12 февруари 2008 година       на Владата на Република 
             Скопје                     Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
309. 

Врз основа на член 54, став 2 и 54-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.02.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ  
ДВИЖНА СТВАР БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука Службата за општи и заеднички рабо-
ти на Владата на Република Македонија дава на времено 
користење без надоместок за период од две години 
движна ствар – патничко моторно возило марка OPEL, 
тип OMEGA – B CARAVAN, со број на шасија 
WOL00002151007161, со број на мотор XZOXET1463973, 
година на производство 1995, со регистарска ознака SK-
285-ОL, на Македонската радиотелевизија. 

 
Член 2 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со директорот на Македонската радиотелеви-
зија за правата и обврските за движната ствар од член 1 
од оваа одлука која се дава на времено користење без 
надомест. 

 
Член 3 

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

 
    Бр. 19-613/1             Заменик на претседателот 

5 февруари 2008 година          на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
310. 

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 39/05 
и 4/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 12.02.2008 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА 

МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ ОД СОНЧОГЛЕД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување 

на увозните давачки – царинска стапка и посебна да-
вачка  при увозот на рафинирано масло од сончоглед - 
со тарифна ознака  1512 19 90 10,  за квота во количина 
од 12 000 тони.  

 
Член 2 

Распределбата на квотата  на рафинирано масло од 
сончоглед од членот 1 на оваа одлука ќе се врши по 
принципот “прв дојден, прв корисник” ( first come – 
first served), при што месечно ќе се распределуваат до 
2000  тони.    

 
Член 3 

Барањето за распределба на квотата за рафинирано 
масло од сончоглед се поднесува на Образец - барање 
за распределување на квотата даден во прилог кој е со-
ставен дел на оваа одлука, во два примерока. 

Барањето од став 1 на овој член се пополнува од 
страна на увозникот или неговиот застапник и се пре-
дава во една од следниве Царински испостави:  

- Царинска испостава Скопје; 
- Царинска испостава Терминал увоз -Скопје; 
- Царинска испостава Железничка станица  Труба-

рево; 
- Царинска испостава Куманово; 
- Царинска испостава Железничка станица Гевгели-

ја - Отсек за стоково царинење; 
- Царинска испостава Струмица; 
- Царинска испостава Битола; 
- Царинска испостава Штип; 
- Царинска испостава Струга. 
- Царинска испостава Делчево.  
Барањето од став 1 на овој член се поднесува за ра-

финирано масло од сончоглед ставено на увид за секоја 
поединечна царинска декларација.  

Царинската испостава кон  која барањето е преда-
дено е должна  веднаш да го испрати својот примерок 
од барањето по факс апарат кај одговорниот царински 
службеник во Царинската управа.  

Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е 
прифатено од страна на царинските органи кога од 
факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е 
правилно испратена. 

 
Член 4 

Приемот на барањето од член 3 на оваа одлука во 
Царинската управа се врши  непрекинато. 

Прифаќањето на  барањето од член 3 на оваа одлу-
ка во Царинската управа се врши по ред што одговара 
на редот на нивното добивање ( датум).  

Обработувањето на барањето од член 3 на оваа од-
лука во Царинската управа се врши секој  работен ден ( 
од понеделник до петок) до 15 часот истиот работен 
ден. 

 
Член 5 

Царинската управа по обработката на поднесените 
барања во 15 часот врши распределба на квотата за ра-
финирано масло од сончоглед. Сите поднесени барања 
во текот на еден календарски ден подеднакво конкури-
раат за распределба на преостанатата квота.  

Ако вкупната количина на рафинирано масло од 
сончоглед од барањата по поединечен  ден ја надмину-
ва преостанатата квота  на рафинирано масло од сон-
чоглед распределбата на квотата се врши во сразмерни 
делови за секое поединечно барање во зависност од ко-
личината која што била барана.  
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Член 6 
Распределената  квота за рафинирано масло од сон-

чоглед, Царинската управа ја потврдува на образецот 
од барањето поднесено во согласност со член 3 од оваа 
одлука.  

Одговорниот царински службеник во Царинската 
управа е должен  истиот ден најдоцна до 16 часот да ги 
испрати  дневните извештаи во секоја Царинска испо-
става во која рафинираното масло од сончоглед треба 
увозно да се царини и наредниот ден по пошта да ги 
испрати сите потврди кои што се издадени во текот на 
работниот ден.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Рафинираното масло од сончоглед од член 1 на оваа 

одлука ќе се увезува заклучно со 31. 07.2008 година. 
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  
 
  Бр.19-1041/1                     Претседател на Владата 

12 февруари 2008 година      на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 
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311. 
Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 

буџетот на Република Македонија за 2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
160/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.01.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ 
РАЗВОЈ ЗА 2008 ГОДИНА 

 
I 

(1) Средствата за реализација на оваа програма во 
2008 година во износ од 180.000.000 денари, согласно 
раздел 14004 – Агенција за финансиска поддршка на 
земјоделството и руралниот развој (во понатамошен 
текст Агенцијата), Програма 2 – Финансиска поддршка 
во земјоделството и руралниот развој, Категорија 48 – 
Капитални расходи, Ставка 489 – Капитални субвен-
ции за претпријатија и невладини организации се обез-
бедуваат од Буџетот на Република Македонија за 2008 
година (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.190/2007) и тоа за следниве мерки: 

 
1. Инвестиции за подобрување на 

конкурентност и модернизаци-
ја на земјоделски стопанства, 
вклучително и аква култура 60.000.000 ден 

2.  Инвестиции за доработка, пре-
работка, складирање, пакување 
и маркетинг на земјоделски 
производи 70.000.000 ден 

3. Инвестиции за рехабилитација 
на системите за наводнување 
на Водни заедници 20.000.000 ден 

4. Поддршка на промотивни ак-
тивности за развој на рурален 
туризам 6.000.000 ден 

5. Инвестиции за подобрување на 
знаењето и унапредување на 
човечкиот потенцијал на земјо-
делски производители, обезбе-
дување на советодавни услуги 
и едукација за управување со 
земјоделско стопанство 10.000.000 ден 

6. Поддршка за организирање и 
заедничко обавување на произ-
водна дејност на земјоделки 
стопанства 10.000.000 ден 

7. Материјални трошоци за спро-
ведување на програмата 4.000.000 ден 

 ВКУПНО   180.000.000 ден. 
 
(2) Средствата од став (1) на овој дел се исплаќаат 

по принцип на ко-финансирање на капитални инвести-
ции (основни средства), и во посебни случаи се ко-фи-
нансираат и оперативни трошоци. 

 
II 

(1) Средствата од Дел I точка 1 на оваа програма во 
износ од 60.000.000,00 денари ќе се користат за: 

- Ко-финансирање на набавка на земјоделска меха-
низација (освен трактори), приклучна механизација, и 
опрема за примарно растително земјоделско произ-
водство во висина од 50% од вкупната вредност на ин-
вестицијата која не може да надмине 1.000.000 денари 
без вклучен ДДВ. 

- Ко-финансирање на инвестиции за подигнување 
на нови оранжерии и нивно опремување во висина од 
50% од вкупната вредност на инвестицијата која не мо-
же да надмине 4.000.000 денари без вклучен ДДВ. 

- Ко-финансирање на инвестиции во изградба на 
модерни и ефикасни системи за наводнување во висина 
од 50% од вкупната вредност на инвестицијата која не 
може да надмине 500.000 денари без вклучен ДДВ.  

- Ко-финансирање на инвестиции во опремување на 
сточарските фарми во висина од 50% од вкупната 
вредност на инвестицијата која не може да надмине 
1.000.000 денари без вклучен ДДВ. 

- Ко-финансирање на инвестициони активности 
предвидени со програма за стопанисување со пасишта 
во висина  до 10.000.000 денари; 

- Ко-финансирање на инвестиции во подигнување 
на рибници и опремување на рибници за производство 
на слатководна риба во висина од 50% од вкупната 
вредност на инвестицијата која не може да надмине 
4.000.000 денари без вклучен ДДВ.  

(2) Корисници на мерките од став (1) алинеја 1,2,3 и 
4 од овој дел се:  

1. Физички лица, регистрирани согласно Закон за вр-
шење земјоделска дејност, физички лица-трговци пое-
динци регистрирани согласно Закон за трговски друш-
тва и физички лица сопственици или корисници на 
земјоделско земјиште и сопственици на сточен фонд; 

2. Правни лица, регистрирани согласно Закон за тр-
говски друштва и правни лица регистрирани согласно 
Закон за задругите, сопственици или корисници на зем-
јоделско земјиште и сопственици на сточен фонд; 

3. Во случај на поголем број барања во однос на 
расположивите финансиски средства по одделна мерка, 
предност имаат физички лица регистрирани согласно 
Закон за вршење земјоделска дејност и физички лица-
трговци поединци регистрирани согласно Закон за тр-
говски друштва. 

(3) Корисник на мерките од став (1) алинеја 5 од 
овој дел е Јавното Претпријатие за стопанисување со 
пасишта на Република Македонија. 

(4) Корисници на мерките од став (1) алинеја 6 од 
овој дел се правни и физички лица кои се регистрирани 
согласно Законот за рибарство и аквакултура. 

 
III 

(1) Средствата од Дел I точка 2 на оваа програма во 
износ од 70.000.000,00 денари ќе се користат за: 

- Ко-финансирање на инвестиции за набавка на 
опрема за доработка, преработка, складирање, пакува-
ње и маркетинг на земјоделски производи во висина од 
50% од вкупната вредност на инвестицијата  која не 
може да надмине 2.000.000 денари без вклучен ДДВ. 

- Ко-финансирање на инвестиции за набавка на 
опрема за производство на сточна храна во висина од 
50% од вкупната вредност на инвестицијата  која не 
може да надмине 4.000.000 денари без вклучен ДДВ. 

- Ко-финансирање на инвестиции за набавка на опре-
ма за производство на млеко во прав и путер во висина 
од 50% од вкупната вредност на инвестицијата  која не 
може да надмине 3.000.000 денари без вклучен ДДВ. 

(2) Корисници на мерките од став (1) алинеја 1,2 и 3 
од овој дел се правни лица регистрирани согласно За-
конот за трговски друштва со број на вработени не по-
голем од 50, и правни лица регистрирани согласно За-
кон за задругите, со број на вработени не поголем од 
50, кои ги исполнуваат минималните услови за вршење 
на соодветната дејност. 
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IV 
(1) Средствата од Дел I точка 3 на оваа програма во 

износ од 20.000.000,00 денари ќе се користат за ко-фи-
нансирање на инвестиции за обновување и модерниза-
ција на системите за наводнување и за одводнување 
(одводните канали) со кои раководат Водните заедни-
ци, вклучително и изградба на системи за подземно 
дренирање на водата од почвата, во висина од 50% од 
вкупната вредност на инвестицијата која не може да 
надмине 3.000.000 денари без вклучен ДДВ. 

(2) Корисници на мерките од став (1) од овој дел се 
регистрирани Водни заедници согласно Законот за вод-
ни заедници и на кои им се предадени системите од 
страна на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

 
V 

(1) Средствата од Дел I точка 4 на оваа програма во 
износ од 6.000.000,00 денари ќе се користат за ко-фи-
нансирање на трошоци за изработка на промотивни ма-
теријали за рурален туризам (брошури, мапи, издавање 
на книги со историски факти за локалитети и знамени-
тости), изработка и поставување на соодветни знаци за 
одбележување на културните знаменитости, сместува-
лишта и природни реткости, промоција на локални ма-
нифестации, обележување и унапредување на шумски 
патеки обновување во висина од 100% од вкупната 
вредност на трошоци  која не може да надмине 150.000 
денари без вклучен ДДВ. 

(2) Корисници на мерките од став (1) од овој дел се 
здруженија регистрирани согласно Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации, правни лица регистрирани 
согласно Законот за трговски друштва и правни лица 
регистрирани согласно Законот за задругите. 

 
VI 

(1) Средствата од Дел I точка 5 на оваа програма во 
износ од 10.000.000,00 денари ќе се користат за ко-фи-
нансирање на трошоци за изработка и печатење на еду-
кативни материјали, развојни програми и тренинг упат-
ства и оддржување на обуки и тренинзи на индивиду-
ални земјоделски производители во висина од 100% од 
вкупната вредност на трошоци  која не може да надми-
не 850.000 денари без вклучен ДДВ. 

(2) Корисници на мерките од став (1) од овој дел се 
вршители на јавни услуги согласно член 62 од Законот 
за земјоделството и руралниот развој. 

 
VII 

(1) Средствата од дел I точка 6 на оваа програма во 
износ од 10.000.000,00 денари ќе се користат за след-
ните инвестиции: 

- Ко-финансирање на оперативни трошоци за фор-
мирање на земјоделски задруги и правни лица основа-
ни од здруженија на земјоделски производители, под-
дршка во опремување на канцелариски простории, на-
домест на трошоци за водење на сметководство, изра-
ботка на 5-годишен развоен план на задругата, надо-
мест на бруто-плата на управителот, во висина од 50% 
од вкупниот направен трошок или набавен софтвер.  

- Надомест на трошоци за водење на сметководство 
и набавка на софтверски пакети за здруженија основа-
ни по принцип „машински прстен„ или „машински 
круг„ во висина од 50% од вкупниот направен трошок 
или набавен софтвер. 

- Финансиска поддршка на организации на прозво-
дители. 

(2) Корисници на мерките од став (1) алинеја 1 и 2 
се задруги кои се занимаваат со земјоделска дејност и 
правни лица основани од здруженија на земјоделски 
производители.  

(3) Корисници на мерките од став (1) алинеја 3 се 
организации на производители запишани во регистарот 
на производители во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.  

 
VIII 

(1) Средствата од дел I точка 7 на оваа програма во из-
нос од 4.000.000 денари се наменети за покривање на ма-
теријални трошоци за спроведување на оваа програма.  

 
IХ 

(1) Исплатата на средствата од оваа програма по ко-
рисници ја врши Агенцијата врз основа на поднесени 
барања до Агенцијата најдоцна до 31 мај 2008 година. 

(2) Највисокиот износ на поддршка по корисник во 
една календарска година може да изнесува најмногу до 
2.000.000 денари освен за мерките од Дел II став (1) 
алинеја 5. 

(3) Одобрените и исплатени средства се неповратни.  
(4) Во случај кога за реализација на поединечна 

мерка од Дел I се потребни повеќе средства од предви-
дените со програмата, а друга мерка е нецелосно реа-
лизирана, може да се врши пренамена во рамките на 
вкупно расположливите средства. 

(5) За реализација на оваа Програма се грижи Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство.  

 
Х 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија. 

 
  Бр. 19-611/1                     Заменик на претседателот 

29 јануари 2008 година          на Владата на Република 
       Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
312. 

Врз основа на член 57 став 3, од Законот за ветери-
нарното здравство („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.113/07), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 5.02.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ  

ВО 2008 ГОДИНА 
 
I 

Средствата за здравствена заштита на животните од 
заразни болести во 2008 година се утврдуваат во износ 
од 250.000.000,00 денари и тоа од следните извори: 

                 во ден. 
1. Средства од Буџетот на Република 
Македонија 250.000.000,00 

 
II 

Средствата утврдени во дел I на оваа програма се 
користат за: 
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Ставка Предвидени 
с-тва во денари 

1. Средства за здравствена заштита на 
животните 162.800.000,00 
1.1 Превентивна заштита на заразни 
болести кај свињите 15.000.000,00 
1.2 Превентивна заштита на заразни 
болести кај живината 10.000.000,00 
1.3 Превентивна заштита од заразни 
болести кај копитарите 15.000,00 
1.4 Превентивна заштита од заразни и 
паразитски болести кај пчелите 500.000,00 
1.5 Превентивна заштита од заразни 
болести кај дивеч 235.000,00 
1.6 Превентивна заштита од заразни 
болести кај овци и кози 48.000.000,00 
1.7 Превентивна заштита од заразни 
болести кај говедата 42.700.000,00 
1.8 Надомест за заклани или еутана-
зирани заболени животни, за нивниот 
транспорт до објектот за колење или 
местото за нештетно отстранување, 
трошоци за колење, трошоци за про-
изводство и надокнадување на репро-
дуктивни грла 40.000.000,00 
1.9 Трошоци за дезинфекција, дезин-
секција и дератизација при искорену-
вање на заразните и други болести кај 
животните 2.000.000,00 
1.10 Превентивни мерки за сузбивање 
на заразни болести кои не се предви-
дени со Годишната наредба 150.000,00 
1.11 Имплементација на планови за 
итна интервенција 1.000.000,00 
1.12 Организирано ветеринарно-меди-
цинско просветување на сопственици-
те на животните 200.000,00 
1.13 Трошоци за реализација на На-
редбата за заштита на животните од 
заразни и паразитски болести и роко-
ви за спроведување на наредените 
мерки во 2008 година 8.500.000,00 
1.14 Непредвидени мерки за заштита 
на животни од заразни и паразитски 
болести и рокови за спроведување на 
мерките во 2008 година 500.000,00 
2. Средства за воведување на принци-
пи за благосостојба на животните 700.000,00 
3. Средства за идентификација и ре-
гистрација кај преживарите 15.000.000,00 
4. Средства за одржување и надградба 
на информативни системи во Управа-
та за ветеринарство 4.000.000,00 
5. Средства за усвојување на Европс-
кото законодавство од областа на ве-
теринарното здравство и усогласува-
ње на процедурите со ЕУ 1.500.000,00 
6. Средства за опремување на ветери-
нарната инспекција  1.500.000,00 
7. Обука на ветеринарни инспектори 2.000.000,00 
8. Воведување ИСО стандарди 1.500.000,00 
9. Заостанати обврски од 2007 година 55.000.000,00 
ВКУПНО 250.000.000,00 

III 
Средствата од дел II точка 1, подточка 1.1 на оваа про-

грама во износ од 15.000.000 денари, ќе се користат за: 
 

- вакцинација и сузбивање на Кла-
сична чума кај свињите вклучувајки 
ја и вонредната вакцинација  при поја-
ва на заразата 14.700.000,00 
- туберкулинизација кај свињите 300.000,00 

 
IV 

Средствата од дел II. точка 1, подточка 1.2 на оваа 
програма во износ од 10.000.000 денари, ќе се користи за:  

 
- вакцинација на живината против 
Њукастелската болест 8.500.000,00 
- мониторинг на присуство на Ави-
јарна Инфлуенца кај домашната и ди-
вата живина 1.500.000,00 

 
V 

Средствата од дел II точка 1, подточка 1.3 на оваа 
програма во износ од 15.000 денари, ќе се користат за: 

 
- вакцинација на копитарите против 
Антракс 15.000,00 

 
VI 

Средствата од дел II точка 1, подточка 1.4 од оваа 
програма во износ од 500.000 денари, ќе се користат за: 

 
- дијагностичко испитување на Аме-
риканска чума кај пчелино легло 500.000,00 

 
VII 

Средствата од дел II точка 1, подточка 1.5 од оваа 
програма во износ од 235.000 денари, ќе се користат за: 

 
- дијагностичко испитување на Беснило 135.000,00 
дијагностичко испитување на Класична 
чума кај свињите 100.000,00 

 
VIII 

Средствата од дел II точка 1, подточка 1.6 од оваа про-
грама во износ од 48.000.000 денари ќе се користат за: 

 
- земање, пакување и испараќање на 
материјал за лабораториско испитува-
ње на Бруцелозата кај овците и козите 15.000.000,00 
- дијагностичко испитување на Бруце-
лозата кај овците и козите 12.500.000,00 
- вакцинација против Бруцелоза кај ов-
ците и козите 12.500.000,00 
- превентивна вакцинација против Ант-
ракс 200.000,00 
- дијагностичко испитување на Скрепи 7.800.000,00 

 
IX 

Средствата од дел II точка 1, подточка 1.7 од оваа про-
грама во износ од 42.700.000 денари, ќе се користат за:  

 
- земање, пакување и испараќање на 
материјал за лабораториско испитува-
ње на Бруцелозата кај говедата 7.000.000,00 
- дијагностичко испитување на Бруце-
лозата кај говедата 4.200.000,00 
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- превентивна вакцинација против 
Антракс 400.000,00 
- дијагностичко испитување на Спон-
гиоформна енцефалопатија кај гове-
дата 15.100.000,00 
- туберкулинизација на говедата 16.000.000,00 

 
X 

Средствата од дел II точка 1, подточка 1.8 од оваа про-
грама во износ од 40.000.000 денари, ќе се користат за:  

 
- Надомест за заклани или еутаназира-
ни заболени животни заради сузбива-
ње на заразни болести 39.900.000,00 
- транспорт до објектот за колење или 
местото за нештетно отстранување, 
трошоци за колење 100.000,00 

 
XI 

Средствата од дел II точка 1, подточка 1.9 од оваа про-
грама во износ од 2.000.000 денари, ќе се користат за: 

 
- трошоци за дезинфекција, дезинсек-
ција и дератизација при сузбивање на 
заразни болести 2.000.000,00 

 
XII 

Средствата од дел II точка 1, подточка 1.10 од оваа 
програма во износ од 150.000 денари, ќе се користат за: 

 
- трошоци за спроведување превен-
тивни мерки за заштита од заразни 
болести кои не се предмет на Годиш-
ната наредба 150.000,00 

 
XIII 

Средствата од дел II точка 1, подточка 1.11 од оваа 
програма во износ од 1.000.000 денари, ќе се користат за: 

 
- трошоци за набавка на реагенси за 
дијагностика на болести 600.000,00 
- трошоци за оперативно функциони-
рање на Националниот центар за кон-
трола на болести и Експертски групи 400.000,00 

 
XIV 

Средствата од дел II точка 1, подточка 1.12 од оваа 
програма во износ од 200.000 денари, ќе се користат за: 

 
- изготвување информативни брошу-
ри и летоци за одгледувачите на жи-
вотни 200.000,00 

 
XV 

Средствата од дел II точка 1, подточка 1.13 од оваа 
програма во износ од 8.500.000 денари, ќе се користат за: 

 
- гориво за возила кои се користат за 
увид на терен за контрола над спрове-
дувањето на одредбите од Наредбата 
за заштита на животните од заразни и 
паразитски болести и рокови за 
спроведување на наредените мерки во 
2008 година 3.200.000,00 
- регистрација на моторните возила 800.000,00 
- одржување на моторните возила 2.000.000,00 

- комуникациски трошоци 500.000,00 
- подготовка на записници и други 
формулари потребни за спроведување 
на законските прописи 2.000.000,00 

 
XVI 

Средствата од дел II точка 2 од оваа програма во из-
нос од 700.000 денари, ќе се користат за: 

 
- трошоци за промовирање на принци-
пите на благосостојба кај животните 700.000,00 

 
XVII 

Средствата од дел II точка 3 од оваа програма во из-
нос од 15.000.000 денари, ќе се користат за: 

 
- идентификација и обележување на 
говеда 7.000.000,00 
- идентификација и обележување на 
мали преживари 8.000.000,00 

 
XVIII 

Средствата од дел II точка 4 од оваа програма во из-
нос од 4.000.000 денари, ќе се користат за: 

 
- одржување и надградба на информа-
тивните системи за здравствена за-
штита на животните  1.500.000,00 
- изработка на софтвер за употреба на 
ветеринарно-медицински препарати 1.000.000,00 
- интернет страници  500.000,00 
- одржување и надградба на информа-
тивните системи за гранична ветери-
нарна инспекција  1.000.000,00 

 
XIX 

Средствата од дел II точка 5 од оваа програма во из-
нос од 1.500.000 денари, ќе се користат за: 

 
- изработка на законски акти 500.000,00 
- изработка на подзаконски акти 1.000.000,00 

 
XX 

Средствата од дел II точка 6 од оваа програма во из-
нос од 1.500.000 денари, ќе се користат за: 

 
- опремување на гранична ветеринар-
на инспекција 1.000.000,00 
- опремување на подрачна ветеринар-
на инспекција 500.000,00 

 
XXI 

Средствата од дел II точка 7 од оваа програма во из-
нос од 2.000.000 денари, ќе се користат за: 

 
- обука на ветеринарни инспектори 2.000.000,00 

 
XXII 

Средствата од дел II точка 8 од оваа програма во из-
нос од 1.500.000 денари, ќе се користат за: 

 
- воведување ИСО стандарди во 
Управата за ветеринарство 1.500.000,00 
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XXIII 
Приоритет во спроведување на мерките на оваа 

програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја докол-
ку се појават заразни болести во поголем обем. 

 
XXIV 

За спроведување на оваа програма се грижи Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е 
извршена во поголем обем, пренамена на средствата 
може да врши министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство во рамките на вкупно предвидените 
средства по оваа програма. 

 
XXV 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр.19-490/1                Претседател на Владата  

5 февруари 2008 година         на Република Македонија 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
313. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички-
от и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 37/98 и 40/03) и член 40 став 
3 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија  за 2008 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.160/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.02.2008 годи-
на, донесе  

 
П Р О Г Р А М А  

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 
СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2008 ГОДИНА 

  
1. Програмата за остварување и развој на дејноста во 

студентскиот стандард за 2008 година е изготвена врз 
основа на обезбедените средства со Буџетот за 2008 го-
дина и согласно Законот за ученичкиот и студентскиот 
стандард, Програмата за работа на Владата на Република 
Македонија 2006-2010 и Програмата за работа на един-
ките корисници на средства-студентските домови. 

Финансирањето на студентските домови се врши 
согласно член 56 став 1 од Законот за ученичкиот и 
студентскиот стандард (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 37/98 и 40/03). 

Сместување и исхрана на студенти во Република 
Македонија се остварува во девет студентски домови, 
како и во дел од сместувачките капацитети на ученич-
ките домови. Во нив се сместени околу 5.550 студенти.  

Сместувањето на студентите во студентските домо-
ви е организирано според Правилникот за сместување 
на студенти во државните студентски домови, Правил-
никот за работа и програмите на домовите. 

Просечната цена за сместување и исхрана, која што 
ја плаќа Министерството за образование и наука, ме-
сечно за еден студент изнесува околу 3.100 денари и 
тоа за 10 месеци во годината. 

Во системот на стипендирање и кредитирање на 
студенти опфатени се:  

- 4.600 талентирани студенти со месечна стипендија 
од 3.300 денари за девет месеци во учебната година; 

- 125 стипендии за најталентирани ИТ-студенти со 
месечна стипендија од 5.000 денари месечно за девет 
месеци во годината; 

- 4.040 студентски кредити, во месечен износ 2.200 
денари за девет месеци годишно; 

- 35 стипендии за студенти кои студираат на уни-
верзитетите надвор од Република Македонија и го ос-
твариле правото на користење на стипендија од прет-
ходните години, за струки и дисциплини кои не биле 
застапени на нашите универзитети и тоа по 4.500 дена-
ри за девет месеци во годината; 

- 30 стипендисти, согласно CEPUS Програма, се оп-
фатени во процесот на стипендирање и сместување и 
тоа по 50 евра месечно во денарска противредност за 
стипендирање и по 7.000 денари за сместување и ис-
храна месечно; 

- 120 стипендисти, студенти со македонско потекло 
од земјите на балканскиот полуостров и тоа по 3.000 
денари месечно за стипендија за десет месеци во годи-
ната и по 7.000 денари месечно за сместување и исхра-
на за девет месеци во годината; 

- Согласно Законот за посебните права на припадни-
ците на безбедносните сили на РМ (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.2/02 и 17/03) опфатени се и 
студенти - деца на бранителите, кои примаат стипендија 
по 3.300 денари за девет месеци во годината. 

Во Потпрограма 6А - Изградба на студентски домо-
ви се планира започнување на постапката за изградба 
на нов студентски дом во Скопје. 

Во Потпрограма 6Б -Реконструкција на студентски 
домови се планира целосна реконструкција на СД 
“Стив Наумов“-машка зграда и други интервентни за-
фати кај студентските домови. 

Согласно одобрените средства со Буџет за 2008 го-
дина вкупните финансиски средства од раздел 16001 - 
Министерство за образование и наука за Програма 60 - 
Студентски стандард, Потпрограма 6А - Изградба на 
студентски домови и Потпрограма 6Б - Реконструкција 
на студентски домови се следните:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македонија“. 
 
    Бр. 19-767/1               Заменик на претседателот  

5 февруари 2008 година         на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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314. 
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 07/08) и член 33 од Законот за извршување на бу-
џет на Република Македонија за 2008 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 160/2007), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.01.2008 донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

СО МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РИБАРС-
ТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ВО 2008 ГОДИНА 

 
Средствата за унапредување на рибарството и аква-

културата во 2008 година во вкупен износ од 
10.000.000,00 денари, обезбедени согласно раздел 
14004 програма 2 подпрограма 20 категорија 46 ставка 
464 во износ од 7.850.000,00 денари и согласно раздел 
14001 програма 3 подпрограма 30 категорија 46 ставка 
464 во износ од 2.150.000,00 денари од Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2008 година (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 160/2007), ќе се кори-
стат според намените, критериумите и условите утвр-
дени со оваа програма и тоа за:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Средствата од Дел I точка 1 на оваа програма наме-

нети за порибување и заштита на риболовните води во 
износ од 6.300.000,00 ќе се користат за реализација на 
следните мерки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III 

Средствата од Дел I точка 2 на оваа програма наме-
нети за реализација на активностите од Законот за ри-
барство и аквакултура во вкупен износ 3.300.000,00 де-
нари ќе се користат за реализација на следните мерки:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
Средствата од Дел I точка 3 кои се предвидуваат за 

реализирање на општите мерки се во вкупен износ од 
400.000,00 денари и ќе бидат наменети за образование, 
пропаганда и издаваштво, научно-апликативни проекти 
од областа на рибарството, мониторинг на директните 
корисници на средства од програмата како и за изведу-
вање обуки во областа на рибарството. 

 
V 

Барања за користење средства од оваа програма мо-
же да поднесат правните лица кои имаат добиено овла-
стувања за вршење работи од областа на развојот и 
унапредување на рибарството и аквакултурата и конце-
сионерите на рибите од риболовните води согласно За-
конот за рибарство и аквакултура.  

Исплатата на средствата од оваа Програма по ко-
рисници ја врши Агенцијата за финансиска поддршка 
во земјоделството и руралниот развој, освен за мерките 
од Дел III точка 2.1., 2.2., 2.4., и мерките од Дел IV за 
кои исплатата на средствата ја врши Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Исплатата на средствата се врши врз основа на под-
несени барања за користење средства до Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој, освен за мерките од Дел III точка 2.1., 2.2., 2.4., 
и мерките од Дел IV за кои барањата се поднесуваат во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство најдоцна до 05.11.2008 година. 

Доколку дојде до извршување на некои мерки пред-
видени со оваа програма во поголем обем, а друга биде 
нецелосно реализирана, министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во рамките на вкупно 
расположивите средства по оваа програма врши соод-
ветна пренамена по мерки. 

За реализација на мерките од оваа програма се гри-
жи Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, согласно Законот за рибарство и аква-
култура и Законот за основање на Агенција за финан-
сиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. 
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VI 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр.19-600/1                     Заменик на претседателот 

29 јануари 2008 година           на Владата на Република   
       Скопје                     Македонија, 
                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
315. 

Врз основа на член 51 од Законот за тутун и тутун-
ски производи („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 24/2006 година) и член 33 од Законот за из-
вршување на буџет на Република Македонија за 2008 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 160/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.01.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО 
ПРИМАРНОТО ТУТУНСКО ПРОИЗВОДСТВО 

ВО 2008 ГОДИНА 
 

I 
Средствата за финансирање на активностите во при-

марното тутунско производство во 2008 година во вку-
пен износ од 516.950.000,00 денари, обезбедени соглас-
но раздел 14004 програма 2 подпрограма 20 категорија 
46 ставка 464 во износ од 513.600.000,00 денари и сог-
ласно раздел 14001 програма 3 подпрограма 30 катего-
рија 46 ставка 464 во износ од 3.350.000,00 денари од 
Буџетот на Република Македонија („Сл. весник на РМ” 
бр. 160/2007), ќе се користат според намените, критериу-
мите и условите утврдени со оваа програма и тоа за 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II 

Средствата од дел I точка 1 на оваа програма во из-
нос од 510.000.000,00 денари ќе ги користат примарни-
те производители на тутун за произведен ориентален 
ароматичен тутун од реколта 2007 година, врз основа 
на договорени и продадени количини тутун во тутун-
ско претпријатие-откупувач во 2007/2008 година. Фи-
нансиската поддршка ќе се исплаќа по килограм прода-
ден тутун во тутунско претпријатие-откупувач врз ос-
нова на списоци за откупена количина по производите-
ли, обезбедени од откупното претпријатие во кое про-
изводителот на тутун го продал производството од ре-
колта 2007 година. 

 
III 

Средствата од дел I точка 2 Финансиска поддршка 
за домашно производство и доработка на сертифицира-
но тутунско семе во износ од 600.000,00 денари ќе ги 
користат регистрирани производители на сертифици-
ран семенски материјал.  

Финансиската поддршка ќе се исплаќа по хектар.  
Кон барањето за користење на средства за оваа мер-

ка, барателите треба да приложат доказ за продадено 
сертифицирано тутунско семе на тутунско претприја-
тие-откупувач на тутун. 

 
IV 

Средствата од дел I точка 3 Општи мерки во вкупен 
износ од 6.350.000,00 денари ќе се користат според 
следните намени и тоа за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
1. Исплатата на средствата од дел I точка 1 и точка 

2 и од дел IV точка 3.4. од оваа програма по корисници 
ја врши Агенцијата за финансиска поддршка во земјо-
делството и руралниот развој.  

2. Исплатата на средствата од дел IV точка 3.1., 3.2., 
3.3., 3.5. и 3.6. од оваа програма ја врши Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
 

VI 
Доколку дојде до извршување на некои мерки пред-

видени со оваа програма во поголем обем, а друга мер-
ка биде нецелосно реализирана, министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство во рамките на 
вкупно расположивите средства по оваа програма вр-
ши соодветна пренамена по мерки. 

 
VII 

За реализација на мерките од оваа програма се грижи 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, согласно Законот за тутун и тутунски произво-
ди и Законот за основање на Агенција за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот развој. 

 
VIII 

Средствата предвидени со оваа програма се непо-
вратни. 

 
IX 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр. 19-601/1                Заменик на претседател  

29 јануари 2008 година           на Владата на Република     
             Скопје                     Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

316. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00 
и 44/02), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ 
ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА 
ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ 
И ЕМБРИОНИ, СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, 
ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПО-
ТЕКЛО ОД  ДОМАШНИ  И  ДИВИ  ЧАПУНКАРИ  

 
1. Со денот на влегување во сила на оваа наредба 

престанува да важи Наредбата за забрана на увоз во Ре-
публика Македонија и транзит преку територијата на 
Република Македонија на живи домашни и диви ча-
пункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и 
ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, сурови-
ни и отпадоци по потекло од домашни и диви чапунка-
ри („Службен весник на РМ“ бр. 19/03, 47/03, 65/03, 
97/05, 55/06, 76/06, 98/2007 и 149/07). 

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

 
   Бр. 11-1817/5  

11 февруари 2008 година                     Министер, 
        Скопје                               Ацо Спасеноски, с.р. 

___________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

317. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 06.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД  
БИТОЛА 

 
I. За судии на Основен суд Битола се избрани: 
1. Тони Јовановски – раководител на Општо-правен 

сектор, КЈП Нискоградба Битола и 
2. Доне Кузмановски – адвокат. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-304/1                   Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                           Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

318. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 06.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД  
ВЕЛЕС 

 
I. За судии на Основен суд Велес се избрани: 
1. Валентина Ѓорѓиевска – адвокат, 
2. Борис Скорниев – адвокат, 
3. Габриела Гајдова – стручен соработник во Осно-

вен суд Велес, 
4. Зоран Лозаноски – виш соработник во Основен 

суд Велес и  
5. Дејан Перчинковски – адвокат. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-305/1                     Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                           Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
319. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) 
и член 42 од Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 06.02.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД  
ВИНИЦА 

 
I. За судии на Основен суд Виница се избрани: 
1. Љубчо Прокопенко – адвокат и 
2. Даниела Костадинова-Тиловска, правник во 

ДПТУ „Аква Мари-Марика“ Виница. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

  
      Бр. 07-306/1                     Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                           Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
320. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 06.02.2008 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД  

ГОСТИВАР 
 
I. За судии на Основен суд Гостивар се избрани: 
1. Африм Јакупи-стручен соработник во Основен 

суд Гостивар, 
2. Јетмир Хамзаи – соработник за правни работи 

АД „МАК“, 
3. Сејфула Османи-стручен соработник во Основен 

суд Гостивар, 
4. Агим Мислими – адвокат, 
5. Бесим Реџепи – адвокат, 
6. Рафис Идризи – виш советник во СВР Гостивар и  
7. Себаедин Даути – инспектор во СВР Гостивар. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-307/1                     Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                            Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

___________ 
321. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 06.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД  
КОЧАНИ 

 
I. За судија на Основен суд Кочани е избран: 
1. Орце Филипов, секретар во Основен суд Кочани. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-308/1                    Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                           Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

___________ 
322. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) 
и член 42 од Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 06.02.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД  
КУМАНОВО 

 
I. За судии на Основен суд Куманово се избрани: 
1.Савре Спасовски – стручен соработник во Осно-

вен суд Куманово, 

2. Зоран Соларски – адвокат и 
3. Беџет Елези – адвокат. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-309/1                   Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                           Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
323. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 06.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД  
ОХРИД 

 
I. За судии на Основен суд Охрид се избрани: 
1. Блашка Радиноска – стручен соработник во Ос-

новниот суд Охрид, 
2. Богоја Стрезоски – адвокат, 
3. Ефтим Попески – невработен и 
4. Милчо Клишески – стручен соработник во Осно-

вен суд Охрид. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-310/1                     Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                           Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
324. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 06.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД  
ПРИЛЕП 

 
I. За судии на Основен суд Прилеп се избрани: 
1. Јане Тренчески – стручен соработник во Основен 

суд Прилеп и 
2. Сашо Патоски – секретар во Основен суд Прилеп. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-311/1                   Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                           Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 
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325. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 07.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД 
СКОПЈЕ I СКОПЈЕ 

 
I. За судии на Основен суд Скопје I Скопје се из-

брани: 
1. Владимир Туфегџиќ – адвокат, 
2. Кадрије Салмани – советник во Министерството 

за надворешни работи, 
3. Ѓоко Ристов – самостоен судски советник во Ос-

новен суд Скопје 2 Скопје, 
4. Билјана Коцевска – советник во Министерство за 

правда и 
5. Владимир Панчевски – финансиски полицаец 

МФ-Управа за финансиска полиција. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-312/1                   Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                           Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

___________ 
326. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 07.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД  
СКОПЈЕ II СКОПЈЕ 

 
I. За судии на Основен суд Скопје II Скопје се из-

брани: 
1. Тања Камчева – советник во Врховен суд на РМ,  
2. Маја Маркова Котевска – самостоен судски со-

ветник во Апелациониот суд Скопје, 
3. Сузана Дончевска – стручен соработник во Осно-

вен суд Скопје 1 Скопје, 
4. Софија Миленкова – виш соработник – судски 

советник во Апелациониот суд Скопје, 
5. Наташа Тодорова – судија во Основен суд Свети 

Николе и 

6. Нухи Рустеми – стручен соработник во Основен 
суд Тетово. 

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

 
      Бр. 07-313/1                   Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                          Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
327. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 07.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД  
ШТИП 

 
I. За судии на Основен суд Штип се избрани: 
1. Олгица Павловска – стручен соработник во Ос-

новен суд Штип, 
2. Сашко Георгиев – автокат, 
3. Јулијана Недкова – советник во Вишо Јавно об-

винителство во Штип и 
4. Мери Гичева – адвокат. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-314/1                     Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                            Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

___________ 
328. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 07.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД  
БИТОЛА 

 
I. За судии на Апелационен суд во Битола се избра-

ни: 
1. Блаже Спиркоски, судија на Основен суд Прилеп и  
2. Љубе Стојаноски, судија на Основниот суд Битола. 
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
      Бр. 07-315/1                    Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                          Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
329. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 07.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 
СКОПЈЕ 

 
I. За судија на Апелационен суд во Скопје е избран: 
1. Ристо Катевеновски, судија на Основниот суд 

Скопје 1 Скопје. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-316/1                   Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                           Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

___________ 
330. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 07.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 
ШТИП 

 
I. За судија на Апелационен суд во Штип е избрана: 
1. Јулијана Манчевска, судија на Основниот суд 

Штип. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-317/1                   Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                         Претседател, 
                                         Беќир Исени, с.р. 

331. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 07.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 
СУД БИТОЛА 

 
I. За претседател на Основен суд Битола е избран: 
Јордан Врбовски - судија во Основен суд Битола. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-318/1                   Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                          Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
332. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 07.02.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 
СУД ДЕБАР 

 
I. За претседател на Основен суд Дебар е избран: 
Фитим Касапи - судија во Основен суд Дебар. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 07-319/1                   Судски совет 

11 февруари 2008 година       на Република Македонија, 
               Скопје                            Претседател, 
                                       Беќир Исени, с.р. 

___________ 
333. 

Судскиот совет на Република Македонија по спро-
ведената постапка за утврдување на нестручно и несо-
весно вршење на судиската функција према Слободан 
Беличански, судија на Основниот суд Прилеп и распра-
вата на седницата, согласно член 58 став 4 алинеја 2 од 
Законот за Судскиот совет на Република Македонија и 
член 20 став 1 алинеја 2 од Правилникот за постапката 
и начинот за утврдување на нестручно и несовесно вр-
шење на судиската функција, на седницата одржана на 
ден 19.11.2007 година го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се разрешува од вршење на судиската функција 

Слободан Беличански, судија на Основниот суд При-
леп, поради нестручно и несовесно вршење на судиска-
та функција. 

 
          Бр. 07-11/7                          Судски совет на РМ 
29 ноември 2007 година                        Претседател, 

       Скопје                            Беќир Исени, с.р. 
___________ 

334. 
Врз основа на член 45 од Законот за Судски совет 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 60/2006), а во врска со Одлуката за утврдување на 
бројот на судиите во судовите во Република Македони-
ја („Службен весник на РМ“ бр. 65/2007), Судскиот со-
вет на Република Македонија, објавува 

 
О Г Л А С 

 
За избор на 3 (три) судии на Основниот суд Гостивар, 
За избор на 1 (еден) судија на Основниот суд Кичево, 
За избор на 1 (еден) судија на Основниот суд Кратово, 
За избор на 2 (двајца) судии на Основниот суд Ку-

маново. 
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 43 став 1 и 2 од Законот 
за судовите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/95, 45/95 и 64/2003), а  на кој упатува член 
126 и 127 од преодните и завршните одредби на Зако-
нот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006). 

Пријавите со потребните документи во оригинал 
или во заверена копија, ќе ги поднесат до Судскиот со-
вет на Република Македонија во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на одлуката во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
     Бр. 07-297/1                   Судски совет 

8 февруари 2008 година         на Република Македонија 
              Скопје                          Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
335. 

Врз основа на член 39 и член 45 од Законот за Суд-
ски совет на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Ма-
кедонија, објавува 

 
О Г Л А С 

 
За избор на 3 (три) судии на Апелациониот суд 

Скопје. 
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 45 од Законот за судови-
те („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/06), (да е државјанин на Република Македонија, ак-
тивно да го владее македонскиот јазик, да е работоспо-
собен и да има општа здравствена способност, да има 
стекнато универзитетска диплома за дипломиран прав-
ник во Република Македонија или нострифицирана 
диплома од правен факултет од странство и да има по-

ложено правосуден испит во Република Македонија) и 
член 46 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите да има 
работно искуство од најмалку 5 (пет) години во суд со 
потврдени резултати во работата, или 8 (осум) години 
стаж на правни работи по положен правосуден испит, 
пријавите со потребните документи во оригинал или во 
заверена копија, ќе ги поднесат до Судскиот совет на 
Република Македонија во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на одлуката во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
     Бр. 07-355/1                   Судски совет 

12 февруари 2008 година        на Република Македонија 
              Скопје                           Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
336. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Горобинци, вонградежен реон – Општина 
Свети Николе. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

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

 
   Бр. 09-2026/1   

8 февруари 2008 година                       Директор, 
            Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
337. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ  ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Горобинци, гра-
дежен реон – Општина Свети Николе. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 
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Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Горобинци, 
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-2091/1   

8 февруари 2008 година                     Директор, 
            Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
338. 

Врз основа на член 90 од Законот за вработувањето 
и осигурување во случај на невработеност („Службен 
весник на РМ“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 
25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006 и 29/2007), Управни-
от одбор на Агенцијата за вработување на Република 
Македонија, на седницата одржана на 06.11.2007 годи-
на, донесе 

 
С Т А Т У Т А Р Н А    О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Статутот на Агенцијата за вработување на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
10/98, 16/99, 45/2001, 34/2002 и 57/2004), во член 11 
алинеја 14 се брише. 

 
Член 2 

Во член 16 став 1 алинеја 1, по зборот „сектор“ се 
додава запирка и зборовите: „Помошник-раководител 
на сектор за активни политики за вработување“. 

 
Член 3 

Во член 17 алинеја 13 се менува и гласи: 
„- донесува решенија за издавање, продолжување и 

одземање на работни дозволи на странски државјани“. 
 

Член 4 
Оваа статутарна одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето 
согласност од Владата на Република Македонија. 

 
    Бр. 02-1886                       Претседател 

6 ноември 2007 година             на Управен одбор, 
           Скопје                       м-р Јовица Палашевски, с.р. 

___________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА 

339. 
Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 

2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 04.02.2008 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТА-
ТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фон-

дот за здравствено осигурување на Македонија (Сл. 
Весник на РМ бр. 102/07, 104/07 и 151/07), на страна 38 
од Службениот весник зборовите од *3 Индикации:  

“*3 Индикации: Хроничен хепатит В-Кај пациен-
ти зависници од и.в. дрога и алкохол најмалку 12 месе-
ци, на возраст до 65години. Вклучува и лекување на 
перинатални,имуносупримирани пациенти, декомпен-
зирана цироза и предтрансплантациски случаи со: 

а. серолошки профил: Wild type (HbeAg, HBV DNA 
поз.), precore мутанти (HBV DNA поз.).   

б. присутна вирусна репликација >6месеци 
в. биохемиски-перзистентно покачено ниво на ALT 

(>2х) 
г. хистолошки доказ за хронично воспаление 
д. должина на апликацијата: до конверзија на 

HbeAg во анти Hbe или  долготрајна терапија (12-  24 
месеци) зависно од појавата на мутанти,со одобрување 
на клиничка комисија која го ревалуира лекувањето се-
кои 6 месеци до максимално траење на лекувањето до 
24 месеци. 

- Хроничен хепатит С -Кај пациенти зависници од 
и.в. дрога и алкохол кои апстинираат од користење на 
и.в. дроги и алкохол најмалку 12 месеци, на возраст до 
65 години: 

а. серолошки профил: анти HCV поз, HCV RNA 
(PCR поз.) 

б. присатна вирусна репликација> 6месеци 
в. биохемиски-перзистентно покачено ниво на ALT 
г. хистолошки доказ за хронично воспаление 
д. терапијата се спроведува максимално 48 недели 

со тоа што по 24 недели терапија, клиничката комисија 
го ревалуира лекувањето (се проверува HCV RNA -
PCR). Ако тестот е негативен терапијата се продолжува 
уште 24 недели, односно терапијата се прекинува ако 
тестот е позитивен. 

*KK –по препорака на Клинички конзилиум ле-
кот се аплицира на клиниката за Инфективни и фе-
брилни состојби “,  

се заменуваат со зборовите: 
“ *KK  - по препорака на Клинички конзилиум од 

соодветната клиника лекот може да го пропишува ле-
кар субспецијалист гастроентерохепатолог, нефролог и 
инфектолог. “   

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се објави по добивање на согласност од 
министерот за здравство. 

 
  Бр. 02 - 1120/7                            Управен одбор 

4 февруари 2008 година                      Претседател, 
      Скопје                                 Аљбон Џемаили, с.р. 
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АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

340. 
Врз основа на член 15 од Законот за адвокатура и 

член 23 од Статутот на Адвокатската комора на Репуб-
лика Македонија, Управниот одбор на Адвокатската 
комора на Република Македонија, на седницата одржа-
на на ден 26.01.2008 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА 
ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ 

ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ 
 

Член 8 
 

II. Награда за одбрана и застапување 
 
Се менува точка 3, која гласи: 
„За застапување и одбрана пред судовите, работо-

давецот, инспекциските и други органи, како и презе-
мање на дејствија од точка 2 на овој став кои се одви-
ваат во повеќе денови, без оглед дали се одржани, про-
должени или одложени, како и за рочиштето за објаву-
вање на Одлука, секој започнат ден се смета за ново за-
стапување, односно нова одбрана“. 

 
V. Заеднички одредби: 

 
По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„Наградата предвидена со оваа тарифа за сите 

дејствија што ги преземаат адвокатите, обврзници на 
ДДВ, се пресметува и наплаќа зголемена за износот 
на ДДВ“. 

Се додава уште еден став: 
„Статусот на ДДВ обврзник, адвокатот го докажува 

со соодветен документ издаден од надлежен орган“. 
Одлуката за измена на Тарифата за награда и надо-

месток на трошоците за работа на адвокатите стапува 
во сила со денот на донесување. 

 
          Адвокатска комора на 
         Република Македонија, 
                Управен одбор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
341. 

Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 
став 2 и член 88 став 1 од Законот за ветеринарно 
здравство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 113/2007), директорот на Управата за ветери-
нарство донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И 
ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕ-
МЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, СВЕ-
ЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИ-
НИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И 

ДИВИ ЧАПУНКАРИ 
 
I. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на заразната болест Лигавка и шап, се за-
бранува увозот во Република Македонија и транзитот 
преку територијата на Република Македонија на пра-
тки кои не потекнуваат од земјите наведени во Анекс 1 
од ова решение:  

1. живи домашни и диви чапункари; 
2. семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ем-

бриони по потекло од домашни и диви чапункари;  
3. свежо и замрзнато месо по потекло од домашни и 

диви чапункари;  
4. производи, суровини и отпадоци по потекло од 

домашни и диви чапункари.  
II. Забраната за увоз во Република Македонија и 

транзит преку територијата на Република Македонија 
на пратките од точка I потточка 1 останува на сила за 
земјите наведени во Анекс 1 од ова решение доколку 
пратките поминувале низ некои од земјите кои не се 
наведени во Анекс 1 од ова решение. 

III. Забраната на увоз во Република Македонија и 
транзит преку територијата на Република Македонија 
од точка I потточка 4 од ова решение не се однесува на 
следниве пратки: 

     Управен одбор 
       Претседател, 
Аљбон Џемаили, с.р. 
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- млеко, млеко во прав и млечни производи за чо-
вечка исхрана кои претходно се високо пастеризира-
ни, термички обработени на температура од 72 0С 
повеќе од 15 секунди или подложени на некој друг 
еквивалентен третман; 

- млеко за исхрана на животните кое е двојно па-
стеризирано, третирано така што е постигната pH 
вредност пониска од 6 во траење од 1 час; 

- во херметички затворени контејнери кај кои со 
преработката е постигната вредност од Fo3 или пове-
ќе, односно стерилни контејнери; 

- кај кои во текот на преработката е постигната 
температура во средината на производот од најмалку 
70 0С во период не пократок од 30 минути; 

- лој, желатин и слични производи кој се термич-
ки обработени со температура од најмалку 70 0С во 
период не пократок од 30 минути; 

- волна, четина и други влакна по потекло од ча-
пункари за индустриска употреба кои се индустри-
ски испрани, третирани со формалдехид во 
херметички затворени контејнери во траење од 
најмалку 24 часа или третирани на некој друг начин 
што би осигурало дека вирусот на Лигавка и шап е 
уништен;  

- кожа и црева кои се солени најмалку 28 дена во 
морска сол со додаток на 2% карбонатна сода или тре-
тирани на некој друг начин како што е пропишано со 
стандардите на Меѓународната организација за здрав-
ствена заштита на животните (ОИЕ);  

- трофеи од диви животни кои се провриени во 
врела вода во период со кој ќе се осигура дека се 
отсранети сите материи освен коските, роговите, 
чапунките, канџите, копитата или забите; 

- производи кај кои се постигнати следните усло-
ви: активност на водата од 0,93 или помалку, pH 
вредност од 6 или помалку, време на зреење од нај-
малку 9 месеци и тежина од најмалку 5,5 килограми; 

- сува или полусува храна за домашни миленици.  
IV. Забраната на увоз во Република Македонија и 

транзит преку територијата на Република Македонија 
од точка I потточки 3 и 4 од ова решение не се однесу-
ва на пратките кои потекнуваат од земјите наведени во 
Анекс 2 од ова решение. На пратките од Анексот 2 точ-
ката 3 од ова решение, чиј увоз е веќе одобрен врз ос-
нова на прописите кои важеле до влегувањето на сила 
на ова решение, или кои се веќе на пат, ќе им биде доз-
волен увоз до 15.03.2008 година. 

V. Сите производи од чапункари кои се предмет 
на ова решение што граѓаните ги пренесуваат преку 
границата на Република Македонија како личен 
багаж, се одземаат од граѓаните и нештетно се 
отстрануваат. 

VI. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“.  

 
     Бр.11-1817/3 

11 февруари 2008 година                       Директор, 
         Скопје                              Дејан Рунтевски, с.р. 

 
 
 

Анекс 1 
 
 
 
- Австралија;  
- Австрија; 
- Белгија; 
- Босна и Херцеговина; 
- Бугарија; 
- Канада; 
- Чиле; 
- Хрватска; 
- Куба; 
- Чешка; 
- Данска; 
- Естонија; 
- Финска; 
- Франција; 
- Германија; 
- Грција; 
- Унгарија; 
- Исланд; 
- Ирска; 
- Нов Зеланд; 
- Холандија; 
- Норвешка; 
- Полска; 
- Португалија; 
- Италија; 
- Јапонија; 
- Латвија; 
- Литванија; 
- Луксембург; 
- Малта; 
- Романија; 
- Словачка; 
- Словенија; 
- Велика Британија 
- Шпанија; 
- Швајцарија; 
- Соединети Американски Држави; 
- Србија; 
- Црна Гора; 
- Шведска. 
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Анекс 2 
 
 
1. Аргентина од следните региони:  
a) Буенос Аирес, Катамарка, Кориентес (освен те-

риторијата Берон де Астрада, Капитал, Емпедрадо, Ге-
нерал Паз, Итати, Мбукуруја, Сан Козме и Сан Луис 
Дел Палмер), Ентре Риос, Ла Риоја, Мендоза, Мисио-
нес, Неукуен, Рио Негро, Сан Хуан, Сан Луиз, Санта 
Фе, Тукуман, Кордоба, Ла Пампа, Сантиаго дел Естеро, 
Чако, Формоса, Јујуи и Салта, со исклучок на заштит-
ната зона од 25 км од границата со Боливија и Пара-
гвај, а која се протега од областа Санта Каталина во ре-
гионот Јујуи до областа Лаиши во регионот Формоса за 
матурирано, обескоскено месо од говеда, вклучително 
и дијафрагма и мускул масетер заклани на или после 
18 март 2005 година; 

б) Чубит, Санта Круз и Тиеара дел Фуего за месо и 
внатрешни органи од говеда, овци и кози заклани на 
или после 1 март 2002; 

 в) Кориентес, териториите; Берон де Астрада, Ка-
питал, Емпедрадо, Генерал Паз, Итати, Мбукуруја, Сан 
Козме и Сан Луис Дел Палмер за матурирано, обеско-
скено месо од говеда, вклучително и дијафрагма и му-
скул масетер заклани на или после 1 декември 2007 го-
дина; 

 
2. Уругвај: 
a) за матурирано, обескоскено месо од говеда закла-

ни на или после 1 ноември 2001 година. 
б) за матурирано, обескоскено месо од овци и кози 

нема временско ограниничување. 
 
3. Бразил од следните држави: 
a) Минас Гериас (освен регионалните делови на 

Оливеира, Пасос, Сао Гончало де Спачуаи, Се-
телагоас и Бамбуи), Есперито Санто, Гоиас и регио-
налните делови од Мато Гросо кои ја сочинуваат 
регионалната целина Куиаба (освен општините Сан 
Антонио де Левергер, Носа Сенхора до Ливраменто, 
Поконе и Барао дел Мелгако, Кацерес (освен 
општината Кацерес), Лукас до Рио Верде, Рондо-
нополис (освен општините на Итикуиора), Бара до 
Гаркас и Бара до Бургес и Рио Гранде до Сул за 
матурирано обескостено месо од говеда вклучително 
и дијафрагма и мускул масетер заклани на или после 
31 јануари 2008 година. 

б) Санта Катерина за обескоскено месо од говеда 
вклучително и дијафрагма и мускул масетер заклани на 
или после 31 јануари 2008 година. 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

342. 

Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07) и член 
21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник 
на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, 
на седницата одржана на 29.11.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА  
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  2008 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 
претплата за Регистарот на прописи на Република Ма-
кедонија за 2008 година, во издание на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија 
ц.о. Скопје. 

 
Член 2 

Цената на годишната претплата за Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 2008 година за 
домашни правни и физички лица се утврдува на 
3.700,00 денари, со можност за плаќање на рати. 

 
Член 3 

Цената на годишната претплата за Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 2008 година за 
правни и физички лица со седиште или живеалиште во 
странство се утврдува на 90,00 ЕUR. 

 
Член 4 

Во цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е 
пресметан и данокот на додадена вредност. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по дoбивањето согласност 
од Владата на Република Македонија, со примена од 
01.01.2008 година. 

 
   Бр.02-7297/1                            Управен одбор 

29 ноември 2007 година                  Претседател, 
      Скопје                             Жарко Јовановски, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
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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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