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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
343. 

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 20.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН ЗА 2008 ГОДИНА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – 

БИТОЛА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа и Финансискиот план за 2008 годи-
на на ЈП „Стрежево“ бр. 02-73/4 усвоена од Управниот 
одбор на ЈП „Стрежево“ – Битола. 

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

 
  Бр. 19-331/1               Заменик на претседателот 

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

___________ 
344. 

Врз основа на член 11, точка 7 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 ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2008 ГОДИНА 

НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2008 година на ЈП „Маке-
донски шуми“ – Скопје, усвоена со Одлука на  Управ-
ниот одбор на ова јавно претпријатие под бр. 02-148/2 
и 02-180/6. 

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

 
    Бр. 19-488/1          Заменик на претседателот 

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

___________ 
345. 

Врз основа на член 122, став 3 од Законот за водите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98, 
19/00, 42/05 и 46/06), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12.02.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО 

ВО 2008 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за унапредување на водостопанството во 2008 година 
на Фондот за водите на Република Македонија, донесе-
на со Одлука на Управниот одбор на Фондот за водите 
бр. 02-1621/3 од 28.12.2007 година, на седницата одр-
жана на 25.12.2007 година. 

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

 
      Бр. 19-651/1              Заменик на претседателот 

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

___________ 
346. 

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.02.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА, 

СО СЕДИШТЕ ВО ПЕРТ 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Австралија, со седиште во Перт. 
 

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. 19-678/1              Заменик на претседателот 

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

___________ 
347. 

Врз основа на член 17, став 4 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07) и член 61, став 1 од Законот за пожарникарство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04), 
а во врска со член 22 став 1 точка 11 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12.02.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР – ОБЈЕКТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пренесува сопственост на нед-
вижна ствар – објекти без надоместок од Република 
Македонија – Министерството за внатрешни на општи-
ните и тоа: 

1. На Општината Кратово објект со вкупна површи-
на од 360 м2, лоциран на КП бр. 988, КО Кратово, еви-
дентиран на имотен лист бр. 302 на Државниот завод за 
геодетски работи – Одделение за премер и катастар – 
Кратово. 
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2. На Општината Прилеп објект со вкупна површи-
на од 817 м2, лоциран на КП бр. 19447 за КО Прилеп, 
евидентиран на имотен лист бр. 15248 на Државниот 
завод за геодетски работи – Одделение за премер и ка-
тастар – Прилеп. 

3. На Општината Кочани објект со вкупна површи-
на од 371 м2, лоциран на КП бр. 11962 за КО Кочани, 
евидентиран на имотен лист бр. 6076 на Државниот за-
вод за геодетски работи – Одделение за премер и ката-
стар – Кочани. 

4. На Општината Велес објект со вкупна површина 
од 885 м2, лоциран на КП бр. 16883 за КО Велес, еви-
дентиран на имотен лист бр. 10391 на Државниот завод 
за геодетски работи – Одделение за премер и катастар 
– Велес. 

5. На Општината Свети Николе објект со вкупна 
површина од 253 м2, лоциран на КП бр. 10730, КО Све-
ти Николе, евидентиран на имотен лист бр. 1531 на Др-
жавниот завод за геодетски работи – Одделение за пре-
мер и катастар – Свети Николе. 

6. На Општината Пробиштип објект со вкупна по-
вршина од 151 м2, лоциран на КП бр. 972, КО Проби-
штип, евидентиран на поседовен лист бр. 2570 на Др-
жавниот завод за геодетски работи – Одделение за пре-
мер и катастар – Пробиштип. 

7. На Општината Делчево објект со вкупна површи-
на од 694 м2, лоциран на КП бр. 6648 за КО Делчево, 
евидентиран на имотен лист бр. 1131 на Државниот за-
вод за геодетски работи – Одделение за премер и ката-
стар – Делчево. 

8. На Општината Неготино објект со вкупна повр-
шина од 112 м2, лоциран на КП бр. 290, за КО Бесвица 
евидентиран на имотен лист бр. 69 на Државниот завод 
за геодетски работи – Одделение за премер и катастар 
– Неготино. 

9. На Општината Крива Паланка објект со вкупна 
површина од 344 м2, лоциран на КП бр. 1736, КО Кри-
ва Паланка, евидентиран на имотен лист бр. 1576 на 
Државниот завод за геодетски работи – Одделение за 
премер и катастар – Крива Паланка. 

10. На Општината Виница објект со вкупна повр-
шина од 547 м2, лоциран на КП бр. 9884 за КО Виница, 
евидентиран на имотен лист бр. 956 на Државниот за-
вод за геодетски работи – Одделение за премер и ката-
стар – Виница. 

 
Член 2 

Меѓусебните односи општините и Министерството 
за внатрешни работи за деловите од објектите кои што 
до денот на пренесување на надлежноста продолжува-
ат да се користат од страна на Министерството за вна-
трешни работи за други намени ќе ги уредат согласно 
член 61 став 4 од Законот за пожарникарство. 

 
Член 3 

Оваа одлука е правен основ за запишување на сопс-
твеност на недвижната ствар – објекти во катастарот на 
недвижности. 

 
Член 4 

Примопредавањето на недвижната ствар – објекти-
те од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши меѓу Мини-
стерството за внатрешни работи и општините: Кратово, 
Прилеп, Кочани, Велес, Свети Николе, Пробиштип, 
Делчево, Неготино, Крива Паланка и Виница. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 19-683/1              Заменик на претседателот 

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

___________ 
348. 

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 5.02.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДАТА НА СЛОВАЧ-
КАТА РЕПУБЛИКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-

ЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Словачката Република отвора Амбасада во Репуб-

лика Македонија, со седиште во Скопје. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 19-691/1               Заменик на претседателот 

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

___________ 
349. 

Врз основа на член 20, став 1 и член 27а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/05 и 150/07) и член 36, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 
115/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.02.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Агенци-
јата за цивилно воздухопловство и престанува користе-
њето на недвижните ствар и тоа: 

- патнички терминал со комплетната инфраструкту-
ра, објекти и инсталации на аеродромот „Александар 
Велики“ – Скопје; 

- површини за маневрирање (полетно-слетна пате-
ка; патеките за возење – А, А2, Б, Ц, Д, Ф, Г, Х и И) на 
аеродромот „Александар Велики“ – Скопје; 

- платформи (јужна пристанишна платформа и цен-
трална платформа) на аеродромот „Александар Вели-
ки“ – Скопје; 
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- аеродромската светлосна сигнализација (приодни 
светла, светла на ПСП, светла на патеки за возење и 
ПАПИ-индикатор за аголот на понирање) на аеродро-
мот „Александар Велики“ – Скопје; 

- трафостаница ФЕЦ 34 на аеродромот „Александар 
Велики“ – Скопје; 

- тревната полетно-слетна патека на аеродромот 
„Александар Велики“ – Скопје; 

- хангари и објекти на централната платформа (об-
јекти бр. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 и 56) со пра-
течка инфраструктура и инсталации на аеродромот 
„Александар Велики“ – Скопје; 

- извориштето за вода и пумпната станица во село 
Кадино, централниот цевковод и резервоарот за вода 
на локацијата Долна Мешалија на аеродромот „Але-
ксандар Велики“ – Скопје; 

- патнички терминал со комплетната инфраструкту-
ра, објекти и инсталации на аеродромот „Св. Апостол 
Павле“ – Охрид; 

- површини за маневрирање (полетно-слетна пате-
ка; патеките за возење – А и Б) на аеродромот „Св. 
Апостол Павле“ – Охрид; 

- пристанишна платформа на аеродромот „Св. Апо-
стол Павле“ – Охрид; 

- аеродромската светлосна сигнализација (приодни 
светла, светла на ПСП, светла на патеки за возење и 
ПАПИ-индикатор за аголот на понирање) на аеродро-
мот „Св. Апостол Павле“ – Охрид и 

- трафостаница за аеродромска светлосна сигнали-
зација на аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на користење на Јавното претпријатие за аеро-
дромски услуги „Македонија“ – Скопје на неопределе-
но време, без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од 
член 1 на оваа одлука, помеѓу Агенцијата за цивилно 
воздухопловство и Јавното претпријатие за аеро-
дромски услуги „Македонија“ – Скопје ќе се изврши 
во рок од 15 дена од денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 19-830/1              Заменик на претседателот 

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

___________ 
350. 

Врз основа на член 20, став 1, а во врска со член 16, 
став 2 од Законот за користење и располагање со ства-
рите на државните органи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5.02.2008 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и давање на времено ко-

ристење на недвижни ствари бр. 19-101/1 од 12 јануари 
2006 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/06), во членот 2, ставот 4 се менува и гласи: 

„Недвижните ствари од член 1, алинеја 5 се даваат 
на времено користење за временски период од 30 годи-
ни без надомест на општина Прилеп, со можност за на 
инвестициони вложувања“. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 19-834/1         Заменик на претседателот 

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

___________ 
351. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработу-
вање и работа на странци („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 70/07),Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.02.2008 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТ-
НИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2008 ГОДИНА 

 
Член 1 

Квотата на работни дозволи за 2008 година се опре-
делува во вкупна висина од 3.500 работни дозволи (во 
натамошниот текст: квота). 

 
Член 2 

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 
3.500 работни дозволи се распределува во групи на ра-
ботни дозволи за следните цели: 

- 1.790 дозволи за вработување на странци во Ре-
публика Македонија; 

- 950 дозволи за работа на странци преместени во 
Република Македонија; 

- 120 дозволи за работа, обука и доусовршување; 
- 540 дозволи за работа за сезонско работење на 

странци; и 
- 100 дозволи за работа за поединечни услуги од 

странци. 
(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени 

странците од член 5 став (3) од Законот за вработување 
и работа на странци („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/07). 

(3) Министерството надлежно за работи од областа 
на трудот, (во натамошниот текст: министерство), 
имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на 
трудот може да изврши прераспоредба на квотите за 
одделни намени од став 1 од овој член, од една група 
на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од 
вкупниот број на одобрени работни дозволи. 
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(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 
на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на 
издадените дозволи за вработување во календарската 
година без оглед на времето на важноста на таквата 
дозвола. Дозволата за вработување продолжена по че-
тири месеци, не се засметува во вкупната годишна кво-
та на дозволи за вработување. 

(5) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) 
на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување 
на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Агенцијата), по одделни намени не смее да ја надмине 
квотата определена со оваа одлука. 

 
Член 3 

(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од 
член 2, став (1), алинеја 1 на оваа одлука, работни доз-
воли за поединечни цели ќе се издаваат согласно прио-
ритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за врабо-
тување и работа на странци. 

(2) За нови работни дозволи се наменети 2.300 ра-
ботни дозволи, кои се распределуваат на: 

- 1.080 работни дозволи за назначени работници, 
кои ќе бидат издадени без проверка на состојбата и ус-
ловите на пазарот на трудот. 

- 220 работни дозволи за странци со специфични за-
нимања и знаења, кои не е можно да се добијат со шко-
лување и оспособување во Република Македонија, 

- 1.000 дозволи за други нови вработувања. 
(3) Квотата на дозволи од овој член став (2) алинеја 

3, дозволи за други нови вработувања се распределува 
на: 

- 700 дозволи за вработување на странци со петти 
или повисок степен на образование,  

- 300 дозволи за вработување од втор до четврти 
степен на образование. 

 
Член 4 

(1) Квотата на работните дозволи за сезонско рабо-
тење на странци од член 2, став (1), алинеја 4 на оваа 
одлука, дозволите се распределуваат на: 

- 350 дозволи за работа за сезонска работа во гра-
дежништвото, 

- 150 дозволи за работа за сезонска работа во земјо-
делието и шумарството, како и  

- 40 дозволи за работа за други сезонски работи. 
(2) На работодавачот не може да му се издадат по-

голем број на работни дозволи за сезонско работење на 
странци во градежништвото од вкупниот број на вра-
ботени работници кои непрекинато работеле шест ме-
сеци кај работодавачот во последната година. Во тој 
број не се вметнати странците, кои биле вработени врз 
основа на дозвола за работа за сезонска работа.  

(3) На работодавачот може да му се издадат толку 
дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството 
и шумарството, колку што од искажаната потреба оста-
не по обезбедувањето на македонските и со нив изед-
начените сезонски работници. 

 
Член 5 

(1) Министерството ја следи искористеноста на 
квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука 
и состојбата на пазарот на трудот. 

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се из-
мени, Владата на Република Македонија на предлог на 
министерството презема мерки согласно член 5 став (7) 
од Законот за вработување и работа на странци. 

 
Член 6 

(1) Работните дозволи, кои биле издадени до влегу-
вањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квота-
та од член 2, став (1) на оваа одлука. 

 
Член 7 

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

 
    Бр. 19-862/1               Заменик на претседателот 

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

___________ 
352. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата  
на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на ден 12.02.2008 годи-
на  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА СЕЛАТА ВО  
2008 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма, согласно Буџетот на РМ за 2008 
година (Службен весник на РМ бр. 160/2007), Раздел 
14001- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, Програма Б-Мерки за намалување на си-
ромаштија, Подпрограма ББ-Ревитализација на села, 
Категорија 48 - Капитални расходи, Ставка 488 - Капи-
тални дотации до ЕЛС, се утврдува видот и обемот на 
активностите кои ќе се финансираат, извршителите на 
работите, износот и изворот на средствата, како и на-
чинот на користење на средствата за извршени работи 
во 2008 година. 

Средствата за реализација на Програмата за ревита-
лизација на селата во 2008 година особено ќе се кори-
стат за: 

- изградба и реконструкција на системи за водос-
набдување на селата и изградба и реконструкција на 
системи за наводнување.  

 
II 

Средствата од дел I од оваа програма ќе се користат 
според намените, критериумите и условите утврдени 
со оваа програма. 

 
А. Намени 
 

Реден 
број Опис на работите Износ во 

денари 
1. Изградба и реконструкција на си-

стеми за водоснабдување на села-
та и изградба и реконструкција 
на системи за наводнување 15.000.000 

 Вкупно: 15.000.000 
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 Б.КРИТЕРИУМИ: 
1. Подрачје во кое се наоѓа 
1.1. Ридско планинско  
1.2. Погранично 
1.3. Изразито неразвиено 
1.4. Рамничарско 
2. Досегашен начин на водоснабдување на насе-

лението 
2.1. Од водоводна мрежа 
2.2. Од јавна чешма 
2.3. Од бунари 
2.4. Останато  
3. Досегашен начин на наводнувањето 
3.1.  Без наводнување 
3.2. Со земјани канали   
3.3. Цевна мрежа или отворена каналска мрежа  
4. Финансиско учество на општината во изград-

бата или раконструкцијата на системот за водос-
набдување и финансиско учество на водната заед-
ница во изградбата и реконструкцијата на системот 
за наводнување 

 
В.УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ 

БАРАТЕЛИТЕ 
1. Изработен Основен (Главен проект)  
2. Обезбедена Водостопанска согласност  
3. Обезбедено Одобрение за градба 
4. Одлука од советот на општината за сопствено 

учество во изградбата/реконструкцијата на систе-
мот за водоснабдување 

5. Одлука од водната заедница за сопствено учес-
тво во изградбата/реконструкцијата на системот за 
наводнување 

6. Доказ дека има обезбедено финансиски средс-
тва за  2008 година за реализација на проектот за 
кој се поднесува барање за користење на средства  

7. Доказ (изјава, потврда или друго) дека за реа-
лизација на проектот или дел од проектот за кој се  
бара средства досега не е финансирано 

8. Опис на проектната документација за  изград-
ба или реконструкција (основен проект/главен про-
ект), за која се бараат средства. Описот треба да со-
држи: 

- Место на изградба или реконструкција; 
- фаза на изградба или реконструкција; 
- Вкупна инвистициона вредност на проектот; 
- Вкупно вложени финансиски средства за реа-

лизација на проектот (со извори на финансирање), 
заклучно со 31.12.2007 година, и 

- Висина на финансиските средства што се бара-
ат од оваа програма, но не повeќе од 1.000.000,00 де-
нари. 

 
III 

1. Барања за користење на средствата од оваа про-
грама за системите за водоснабдување може да подне-
сат единиците на локалната самоуправа, а за системите 
за наводнување водните заедници. Барањето се доста-
вува до Министерството, за земјоделство, шумарство и 
водостопанство најдоцна до 10.03. 2008 година.  

Некомплетните барања и барањата доставени над-
вор од предвидениот рок ќе се сметаат како ненавреме-
ни и некомплетни и нема да се разгледуваат. 

2. Правата и обврските на корисниците на средства 
по оваа програма се утврдуваат со договор, што ќе го 
склучи министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство и корисниците на средствата. 

 
IV 

Средствата предвидени со оваа програма се непо-
вратни. 

 
V 

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

 
     Бр. 19-467/1                Заменик на претседателот 

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

_____________ 
353. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.02.2008 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционер-
ско друштво за приредување игри на среќа и забавни 
игри „Лотарија на Македонија“ – Скопје, за време од 6 
(шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на бул. „Климент Охридски“ зграда Пелагонија бр. 
2-сутерен, локал бр. 4 – Битола. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
18 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат пове-
ќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија што се применува на денот на уп-
латата. 
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Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на прире-
дување на играта на среќа за која е издадена Лицен-
цата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надо-
местокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 
4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
           Бр. 19-761/1               Заменик на претседателот 
12 февруари 2008 година    на Владата на Република  
              Скопје                             Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 
По извршената споредба со изворниот текст на 

Уредбата за висината на закупнината на државно гра-
дежно земјиште кое е предмет на долготраен и времен 
закуп, начинот и постапката за наплата на закупнината 
на долготрајниот и времениот закуп („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 155/07 и 158/07) напра-
вена е техничка грешка поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
НА ДРЖАВНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ Е ПРЕД-
МЕТ НА ДОЛГОТРАЕН И ВРЕМЕН ЗАКУП, НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА НА ЗАКУПНИ-
НАТА НА ДОЛГОТРАЈНИОТ И ВРЕМЕНИОТ ЗАКУП 

 
Во Прегледот за висината на закупнината на гра-

дежно земјиште во државна сосптвеност кое е предмет 
на времен и долготраен закуп, даден во прилог и соста-
вен дел на Уредбата, во реон 5 реден број 6 наместо 
„Пробиштип“ да стои „Вранештица“ и под реден број 
11 наместо „Липково“ да стои „Долнени“. 

 
    Бр. 19-7364/3   

12 февруари 2008 година                    Од Владата на 
              Скопје                      Република Македонија 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
354. 

Врз основа на член 417 алинеја 16 од Законот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 54/2007), мини-
стерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА, НАЧИНОТ НА  
НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИИТЕ НА  
ИЗДАДЕНИ СООБРАЌАЈНИ ДОЗВОЛИ ОД МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот на сообраќајната дозвола, начинот 
на нејзиното издавање и евиденциите на издадени соо-
браќајни дозволи од Министерството за внатрешни ра-
боти (во натамошниот текст: Министерството). 

 
II.  ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА  

СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА 
 

Член 2 
Сообраќајната дозвола се издава на образец број 1, 

кој е триделен со сива боја и со правоаголна форма. 
Кога ќе се развие неговите димензии изнесуваат 222 х 
105 мм, а кога ќе се превитка 74 х 105 мм. 

 
Член 3 

Насловната страна на сообраќајната дозвола содржи: 
грб на Република Македонија, назив „РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА”, назив на англиски јазик “REPUBLIC 
OF MACEDONIA”, национална ознака „МК”, а под нив 
стои назив “СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА”, назив на анг-
лиски јазик „TRAFFIC LICENCE”, назив на француски 
јазик „CERTIFICAT D’IMMATRICULATION”, место за 
запишување на регистарската ознака, датум на регистра-
цијата, назив на органот што ја издал дозволата, датум 
на издавањето, број на евиденцијата под кој е заведена 
дозволата, место за печат и потпис на службеното лице. 

Првата внатрешна страна на сообраќајната дозвола 
содржи рубрики во кој се запишуваат следните подато-
ци:  

1. податоци за првата регистрација (датум и место 
на првата регистрација и регистарска ознака на првата 
регистрација на возилото) и  

2. податоци за сопственикот на возилото (име, пре-
зиме (назив), живеалиште - адреса (седиште) и единс-
твен матичен број на физичкото лице (единствен мати-
чен број на правното лице)).  

Втората и третата страна на сообраќајната дозвола 
содржат податоци  за возилото во шesnaeset рубрики и 
тоа: 1. вид; 2. марка; 3. тип; 4. број на шасијата; 5. број 
на моторот; 6. година на производство; 7. сила на мото-
рот во KW ( KS ); 8. работна зафатнина на моторот  во 
cm³; 9. маса на празно возило  во kg; 10. дозволена но-
сивост во kg (само за товарни возила); 11. места за се-
дење; 12. места за стоење; 13. места за лежење; 14. 
форма или намена на каросеријата; 15. боја на каросе-
ријата i 16. број на оски (само за приклучни возила). 

Четвртата страна содржи рубрики за важноста на 
сообраќајната дозвола. 

Петтата страна содржи рубрика „ ЗАБЕЛЕШКА “ 
Насловната страна, четвртата и петтата страна на 

сообраќајната дозвола во долниот дел содржат сериски 
број. 

Податоците од ставовите 2 и 3 на овој  член, се за-
пишуваат и во барањето  за регистрација  на возилото. 
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Член 4 
За граѓаните кои зборуваат службен јазик различен 

од македонскиот јазик, образецот на сообраќајната доз-
вола се издава на образец број 2, на кој називот „РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ и називот „СООБРАЌАЈ-
НА ДОЗВОЛА“ на насловната страна, како и подато-
ците наведени во образецот на сообраќајната дозвола 
се отпечатени и на службениот јазик и писмо што ги 
употребува граѓанинот. 

 
III.  НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНАТА 

ДОЗВОЛА 
 

Член  5 
Сообраќајната дозвола се издава по поднесено ба-

рање за регистрација на возило од страна на сопствени-
кот, односно на носителот на правото на користење на 
возилото, до организационата единица на Министерс-
твото или до овластено правно лице за вршење на тех-
нички преглед на возила, според неговото живеалиште 
односно седиште.  

Сообраќајната дозвола од ставот 1 на овој член, се 
издава во следните случаи: 

1. по извршена прва регистрација на возилото врз 
основа на извршен технички преглед на возилото; 

2. по поднесено барање за замена на регистарски 
таблици со нови во случај на промена на регистарскиот 
број; 

3. заради дотраеност, оштетеност или губење на со-
обраќајната дозвола и 

4. поради промена на технички податоци на возило-
то, односно промена на податоци за сопственикот од-
носно на носителот на правото на користење на вози-
лото. 

 
Член 6 

По барање на сопственикот, односно на носителот 
на правото на користење на возилото, дотраената, од-
носно оштетената сообраќајна дозвола се заменува со 
нова сообраќајна дозвола.  

Кон барањето за замена на дотраената, односно 
оштетената сообраќајна дозвола се поднесува и дотрае-
ната, односно оштетената сообраќајна дозвола. 

  
Член 7 

Сообраќајната дозвола што се издава согласно член 
6 на овој правилник е со исти податоци како и дотрае-
ната, односно оштетената сообраќајна дозвола. 

Дотраената, односно оштетената сообраќајна дозво-
ла се одзема и записнички се поништува. 

 
Член 8 

На сопственикот, односно на носителот на правото 
на користење на возилото кој ја загубил сообраќајната 
дозвола, на негово барање му се издава дупликат соо-
браќајна дозвола.  

Со барањето за издавање дупликат сообраќајна доз-
вола се поднесува и доказ дека загубената сообраќајна 
дозвола е објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Сообраќајната дозвола која се издава како дупликат 
се означува со зборот „ДУПЛИКАТ“, го носи истиот 
број и ги содржи истите податоци како и загубената со-
обраќајна дозвола.  

IV. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИ СООБРАЌАЈНИ 
ДОЗВОЛИ 

 
Член 9 

Евиденцијата за издадени сообраќајни дозволи се 
води во досието за извршена регистрација на возилата. 

Во барањето за регистрација на возилата се запишу-
ва и бројот на сообраќајната дозвола. 

 
V.  ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 10 

Образецот на сообраќајна дозвола има вградени за-
штитни знаци „МК“  и  „знаме на Република Македо-
нија “ отпечатени на рефлектирачка фолија во сребрена 
боја.  

 Софистицираните сигурносни, односно заштитни 
знаци кои се составен дел од образецот на сообраќајна-
та дозвола се состојат од: 

- посебна шара во вид на точкаста лента со редуци-
рани страни втисната хоризонтално по должината на 
насловната страна од образецот на сообраќајната доз-
вола; 

- посебна шара, составена од квадрати кои ротираат 
околу заеднички центар и прават ѕвезда, втисната на 
сите страни од образецот на сообраќајната дозвола и 

-  OVD хромирана лента поставена вертикално на 
втората страна од образецот на сообраќајната дозвола, 
со димензии 105 mm x 3 mm, на која по должина на це-
лата лента е испишано „MACEDONIA“.  

Изгледот, формата и содржината на заштитните 
знаци од ставовите 1 и 2 на овој член се утврдени во 
образецот број 3. 

 
Член 11 

Обрасците од број 1 до број 3 се составен дел на 
овој правилник. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 12 

Со  денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат одредбите од Правилникот за 
обрасците на сообраќајната дозвола, потврдата за при-
времена регистрација, возачката дозвола, сообраќајна-
та дозвола за земјоделски трактор, потврдата за реги-
страција, дозволата за возач на трактор и возачката по-
тврда („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
66/99 и 51/05) кои се однесуваат  на образецот на соо-
браќајната дозвола, образецот на сообраќајната дозвола 
за земјоделски трактор и образецот на потврдата за ре-
гистрација. 

 
Член 13 

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

 
Бр.13.1-5606/1                              Министер 

28 јануари 2008 година             за внатрешни работи,            
            Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
355. 

Врз oснова на член 80-ѓ став 10 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 
42/03, 63/04, 82/04, 55/05,  81/05,113/05, 35/06, 70/06 и 
51/07), министерот за образование и наука, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА РЕЦЕНЗИОНАТА 
КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО ВРЕДНУВАЊЕ НА РА-
КОПИСИ НА УЧЕБНИЦИ ПО ОДДЕЛНИ НАС-
ТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на работа на 
рецензионата комисија за стручно вреднување на рако-
писи на учебници по одделни наставни предмети за ос-
новно образование.  

Член 2 
Рецензионата комисија до 14 дена од денот на до-

бивањето на ракописите на учебници изготвува струч-
но вреднување на ракописите, кое го доставува на се-
кретарот на рецензионата комисија.    

Секретарот на Комисијата е државен службеник од 
редот на вработените во Педагошката служба кој е 
именуван од страна на министерот за образование и на-
ука, по предлог од Педагошка служба. 

Секретарот на рецензионата комисија не треба да 
врши било какво влијание врз работата на членовите на 
рецензионата комисија.    

Член 3 
Стручно административните работи за потребите 

на рецензионата комисија се вршат од страна на Педа-
гошката служба. 

Педагошката служба обезбедува услови за непрече-
но работење  на рецензионата комисија. 

  
Член 4 

Доколку рецензионата комисија во одредениот рок не 
го достави стручното вреднување од член 2 став 1 на ова 
Упатство, секретарот на рецензионата комисија писмено 
го известува директорот на Педагошката служба. 

 
Член 5 

Работата на рецензионите комисии е доверлива и 
нејзините членови треба да ја почитуваат анонимноста 
на работењето.  

Член 6 
Рецензионата комисија работи на седници.  
Седниците ги закажува секретарот на рецензионата 

комисија во согласност со претседателот на рецензио-
ната комисија. 

 
Член 7 

Седниците на рецензионите комисии, по правило, 
се закажуваат најмалку седум дена пред денот на одр-
жувањето. Исклучително поради итноста, седниците 
можат да бидат закажни и во пократок рок, но истиот 
да не биде пократок од еден ден. 

 
Член 8 

Материјалите што се разгледуваат од рецензионата 
комисија се доставуваат во потребен број примероци 
од страна на Педагошката служба. 

 
Член 9 

Дневниот ред по кој работат рецензионите комисии 
го предлага претседателот, а го усвојуваат членовите 
на самата седница.  

Член 10 
При донесувањето на конечното стручно вреднува-

ње на ракописите кои се предмет на разгледување, тре-
ба да бидат присутни сите членови на  рецензионата 
комисија. 

Член 11 
Членовите  на рецензионите комисии можат и пое-

динечно да ги читаат ракописите за учебници за кои се 
именувани во просториите на Педагошката служба.   

Член 12 
За својата работа рецензионата комисија изготвува 

стручно вреднување и истото го потпишуваат претсе-
дателот и членовите на Комисијата. 

Стручното вреднување од став 1 на овој член се из-
готвува во два идентични примерока. 

Во стручното вреднување се наведува за кој пред-
мет и одделение е ракописот за учебник и задолжител-
но се назначуваат шифрите кои се наоѓаат на ракописи-
те за учебници.  

Член 13 
Пред да даде стручно вреднување рецензионата ко-

мисија ги врши следните работи: 
- се запознава со основите на наставните планови и 

програми на наставниот предмет за кој се пристигнати 
ракописи за учебници; 

- ја разгледува концепцијата за изработка на учебник; 
- ја разгледува методологија за вреднување на учеб-

ниците за основно образование; 
Врз основа на наставниот план и програма, концеп-

цијата за учебник и методологијата за вреднување на 
учебник, рецензионата комисија изготвува стручно 
вреднување за квалитетот на секој ракопис пооделно, ка-
ко и едно заедничко за сите ракописи за учебници и во 
писмена форма  ги доставува до Педагошката служба.  

Доколку постојат повеќе ракописи за еден учебник 
рецензионата комисија доставува до Педагошката 
служба листа со рангирани ракописи според нивниот 
стручен и друг квалитет.  

Рецензионата комисија ги разгледува и ракописите 
по странските јазици од други држави кои  учествуваат 
на конкурсот за учебници објавен од страна на Мини-
стерството за образование и наука.  

Член 14 
Доколку  со стручното вреднување на рецензионата 

комисија се бара корекција или доработка во содржи-
ните на ракописот за учебник, рецензионата комисија 
одржува седница и проверува дали е дополнително по-
стапено според барањата по нејзиното вреднување. 

 
Член 15 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
  Бр. 07-1176/1 

8 февруари 2008 година                  Министер, 
       Скопје                         Сулејман Рушити, с.р. 

___________ 
356. 

Врз основа на член 31-ѓ став 10 од Законот за сред-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07 и 49/07), 
министерот за образование и наука, донесе  

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА РЕЦЕНЗИОНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО ВРЕДНУВАЊЕ НА 
РАКОПИСИ НА УЧЕБНИЦИ ПО ОДДЕЛНИ НА-
СТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на работа на 

рецензионата комисија за стручно вреднување на рако-
писи на учебници по одделни наставни предмети за 
средно образование.  

Член 2 
Рецензионата комисија до 14 дена од денот на до-

бивањето на ракописите на учебници изготвува струч-
но вреднување на ракописите, кое го доставува на се-
кретарот на рецензионата комисија.    
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Секретарот на Комисијата е државен службеник од 
редот на вработените во Педагошката служба кој е 
именуван од страна на министерот за образование и на-
ука (во натамошниот текст: министерот), по предлог од 
Педагошка служба. 

Секретарот на рецензионата комисија не треба да 
врши било какво влијание врз работата на членовите на 
рецензионата комисија.  

  
Член 3 

Стручно административните работи за потребите 
на рецензионата комисија се вршат од страна на Педа-
гошката служба. 

Педагошката служба обезбедува услови за непрече-
но работење  на рецензионата комисија. 

  
Член 4 

Доколку рецензионата комисија во одредениот рок 
не го достави стручното вреднување од член 2 став 1 на 
ова упатство, секретарот на рецензионата комисија пис-
мено го известува директорот на Педагошката служба. 

 
Член 5 

Работата на рецензионите комисии е доверлива и 
нејзините членови треба да ја почитуваат анонимноста 
на работењето. 

 
Член 6 

Рецензионата комисија работи на седници.  
Седниците ги закажува секретарот на рецензионата 

комисија во согласност со претседателот на рецензио-
ната комисија. 

 
Член 7 

Седниците на рецензионите комисии, по правило, 
се закажуваат најмалку седум дена пред денот на одр-
жувањето. Исклучително поради итноста, седниците 
можат да бидат закажни и во пократок рок, но истиот 
да не биде пократок од еден ден. 

 
Член 8 

Материјалите што се разгледуваат од рецензионата 
комисија се доставуваат во потребен број примероци 
од страна на Педагошката служба. 

 
Член 9 

Дневниот ред по кој работат рецензионите комисии 
го предлага претседателот, а го усвојуваат членовите 
на самата седница. 

 
Член 10 

При донесувањето на конечното стручно вреднување 
на ракописите кои се предмет на разгледување, треба да 
бидат присутни сите членови на  рецензионата комисија. 

 
Член 11 

Членовите  на рецензионите комисии можат и пое-
динечно да ги читаат ракописите за учебници за кои се 
именувани во просториите на Педагошката служба.  

 
Член 12 

За својата работа рецензионата комисија изготвува 
стручно вреднување и истото го потпишуваат претсе-
дателот и членовите на  Комисијата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стручното вреднување  од став 1 на овој член се из-
готвува во два идентични примерока. 

Во стручното  вреднување  се наведува за кој пред-
мет и одделение е ракописот за учебник и задолжител-
но се назначуваат шифрите кои се наоѓаат на ракописи-
те за учебници.  

Член 13 
Пред да даде стручно вреднување рецензионата ко-

мисија ги врши следните работи: 
- се запознава со основите на наставните планови и 

програми на наставниот предмет за кој се пристигнати 
ракописи за учебници; 

- ја разгледува концепцијата за изработка на учебник; 
- ја разгледува методологија за вреднување на учеб-

ниците за средно образование; 
Врз основа на наставниот план и програма, концеп-

цијата за учебник и методологијата за вреднување на 
учебник, рецензионата комисија изготвува стручно 
вреднување за квалитетот на секој ракопис пооделно, ка-
ко и едно заедничко за сите ракописи за учебници и во 
писмена форма  ги доставува до Педагошката служба.  

Доколку постојат повеќе ракописи за еден учебник 
рецензионата комисија доставува до Педагошката 
служба листа со рангирани ракописи според нивниот 
стручен и друг квалитет.  

Рецензионата комисија ги разгледува и ракописите 
по странските јазици од други држави кои  учествуваат 
на конкурсот за учебници објавен од страна на Мини-
стерството за образование и наука.  

Член 14 
Доколку  со стручното вреднување на рецензионата 

комисија се бара корекција или доработка во содржи-
ните на ракописот за учебник, рецензионата комисија 
одржува седница и проверува дали е дополнително по-
стапено според барањата по нејзиното вреднување.  

Член 15 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 
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8 февруари 2008 година                      Министер, 
               Скопје                         Сулејман Рушити, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 
Врз основа на член 63 од Законот за данокот на до-

бивка – пречистен текст („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 27/06), Државниот завод за стати-
стика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

ЈАНУАРИ 2008 ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-декември 2007 година и ја-
нуари 2008 година, во однос на просечните цени на ма-
ло во 2006 година изнесува 2,9%. 

 
                                       Директор, 
                           м-р Благица Новковска, с.р. 
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