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1645. 

Врз основа на член 57, став 3 од Законот за превоз 
во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/04 и 127/06), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.10.2007 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ  

НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на надоме-

стокот за користење на услугите на автобуските стани-
ци во зависност од категоријата на автобуската станица 
и видот на превозот. 

 
Член 2 

Превозник кој врши меѓуопштински и меѓународен 
превоз на патници плаќа надоместок за користење на 
услугите на автобуските станици,  кој се определува во 
зависност од видот на услугата и тоа: 

1. надоместок на име на провизија за продажба на 
возни билети и 

2. надоместок за користење на перони при поаѓање 
и доаѓање на автобусите. 

 
Член 3 

Висината на надоместокот што превозникот го пла-
ќа на име провизија за продажба на возни билети се 
определува во зависност од видот на превозот и изне-
сува: 

- за продажба на билети за меѓуопштински линиски 
превоз на патници 10% од цената на билетот и 

- за продажба на билети за меѓународен линиски 
превоз на патници 15% од цената на билетот. 

 
Член 4 

Висината на надоместокот за користење на перо-
ните при поаѓање и доаѓање на автобусите на автобу-
ската станица (влез-излез) се определува во зависност 
од категоријата на автобуската станица и видот на 
превозот и изнесува: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

  Бр. 19-6171/1             Заменик на претседателот 
9 октомври 2007 година         на Владата на Република 
             Скопје                     Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1646. 

Врз основа на член 55 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНА СТВАР  

Член  1 
Со оваа одлука се пренесува правото на сопстве-

ност на движни ствари моторни возила за посебна на-
мена без надомест на општина Делчево и тоа: 

- MAN тип 2552 со број на мотор 15889606405271 и 
број на шасија WMAL872204Y041889 со регистарски 
број SK-993-ЈС. 

- MAN со број на мотор 4211051051146 и број на шаси-
ја WDB619903715453465 со регистарски број SK-412-ЈI. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-6084/1              Заменик на претседателот 

9 октомври 2007 година         на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1644. 

Врз основа на член 8, точка 13 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), а во врска со член 14, став 5 од Законот за 
употреба на грбот, знамето и химната на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 32/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ  НА ДЕН НА ЖАЛОСТ 
 
1. Владата на Република Македонија 17 октомври 2007 година го прогласува за Ден на жалост на Република 

Македонија. 
2. Денот на жалост се прогласува по повод трагичната смрт на Тоше Проески, предизвикана од сообраќајната 

несреќа што се случи во Република Хрватска, во близина на градот Нова Градишка. 
3. На Денот на жалост знамето на Република Македонија да се истакне на половина копје. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
  Бр. 19-6503/1                                Заменик на претседателот 

16 октомври 2007 година                                                   на Владата на Република 
       Скопје                                                  Македонија, 

               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1647. 
Врз основа на член 55 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНА СТВАР 

 
Член  1 

Со оваа одлука се пренесува правото на сопстве-
ност на движна ствар моторно возило за посебна наме-
на без надомест на општина Кичево и тоа: 

- Мерцедес тип Бенз 1824 Д со број на мотор 
44592410838228 и број на шасија WDB6520031K144386 
со регистарски број SK-012-IR. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-6084/2               Заменик на претседателот 

9 октомври 2007 година         на Владата на Република 
            Скопје                            Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1648. 

Врз основа на член 55 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНА СТВАР  

Член  1 
Со оваа одлука се пренесува правото на сопстве-

ност на движна ствар моторно возило за посебна наме-
на без надомест на општина Охрид и тоа: 

- Дамјлер Бенз тип 2222 со број на мотор 
42110510480693, број на шасија WDB61903715402384 
со регистарски број SK-411-ЈI.  

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

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

Бр. 19-6084/3               Заменик на претседателот 
9 октомври 2007 година         на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1649. 

Врз основа на член 55 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНА СТВАР  

Член  1 
Со оваа одлука се пренесува правото на сопстве-

ност на движни ствари моторни возила за посебна на-
мена без надомест на општина Илинден и тоа: 

- HERM тип J.HELLMERS GMBH со број на шасија 
W09B96330THH51009 со регистарски број SK-526-IF 
без надомест. 

- MAN тип L-02 со број на мотор 2488162001В21, 
број на шасија WMAF044129M214071 со регистарски 
број SK-430-IS. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-6084/4              Заменик на претседателот 

9 октомври 2007 година        на Владата на Република 
             Скопје                     Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1650. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 
115/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПОСЕБНИ  

НАМЕНИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука моторните возила за посебна намена 

се даваат во сопственост без надомест на ЈП „Комуна-
лец“ – Струга и тоа: 

1. MAН тип МО 5, број на мотор 178809353521,  
број на шасија WMAМ05В794Y023636, со регистарскa 
ознака SK-013-IR. 

2. MAH тип 252, број на мотор 18890945055211, 
број на шасија WМAL872552Y045456, со регистарскa 
ознака SK-992-ЈС. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-6083/1              Заменик на претседателот 

9 октомври 2007 година        на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1651. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18 септември 2007 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА 
ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се образува Национална комисија за 

правата на децата во Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Национална комисија). 

 
Член 2 

Националната комисија се состои од претседател – 
генералниот секретар на Владата на Република Маке-
донија и членови кои ги именува Владата од: 

- Министерството за внатрешни работи; 
- Министерството за правда; 
- Министерството за надворешни работи; 
- Министерството за финансии; 
- Министерството за здравство; 
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- Министерството за образование и наука; 
- Министерството за труд и социјална политика; 
- Министерството за култура; 
- Агенцијата за млади и спорт; 
- Државниот завод за статистика; 
- Генералниот секретаријат; 
- Секретаријатот за европски прашања. 
Во работата на Националната комисија учествува и 

претставник на Народниот правобранител на Републи-
ка Македонија, задолжен за правата на децата, а по по-
треба и претставници на други институции и здруже-
нија на граѓани. 

 
Член 3 

Националната комисија ги врши следните работи: 
- ја следи состојбата на правата на децата во Репуб-

лика Македонија; 
- ја следи во континуитет имплементацијата на На-

ционалниот план за акција за правата на децата во Ре-
публика Македонија 2006-2015 година и на Конвенци-
јата за правата на детето на Обединетите нации; 

- по барање на Владата на Република Македонија 
подготвува материјали за тематски седници кои ќе би-
дат посветени на напредокот во областите кои се одне-
суваат на правата на децата и предлага годишни прио-
ритети согласно Националниот план за акција за права-
та на децата во Република Македонија 2006-2015 годи-
на; 

- го следи спроведувањето на годишните приорите-
ти за правата на децата усвоени од страна на Владата 
на Република Македонија. 

 
Член 4 

Административно-техничките работи на Национал-
ната комисија ги врши Генералниот секретаријат на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 5 

Националната комисија поднесува еднаш годишно 
извештај за својата работа до Владата на Република 
Македонија. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за формирање Национал-
на комисија за изработка и имплементација на Нацио-
нален план за акција за децата во Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/2005). 

 
Член 7 

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

 
   Бр. 33-5853/1               Претседател на Владата 

18 септември 2007 година    на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1652. 

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за 
плата и другите надоместоци на пратениците во Собра-
нието на Република Македонија и другите избрани и 
именувани лица во Републиката („Службен весник на 
СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005 и 84/2005) и член 36 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006 и 115/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 6 
октомври 2007 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефици-
енти за пресметување на платата на функционерите 
кои ги именува Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 
94/2007 и 103/2007), во табелата: 

1. Текстот во алинејата „директор на Дирекцијата 
за слободни економски зони“, се заменува со текстот: 
„директор на Дирекцијата за технолошки индустриски 
развојни зони“. 

2. Текстот во алинејата „директор на Управата за 
цивилна воздушна пловидба...2,8“ се брише. 

3. По насловот „директор на самостоен орган на др-
жавната управа“ се додава нова алинеја, која гласи: 

„директор на Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство......2,8“. 

4. По насловот „заменик на директорот на самосто-
ен орган на државната управа“ се додава нова алинеја 
која гласи: 

„заменик на директорот на Агенцијата за цивилно 
воздухопловство..... 2,6“. 

 5. Во алинејата: 
- директор на Агенција за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој – коефициентот 
„2,3“ се заменува со коефициент „3,3“. 

6. По алинејата „национален координатор за подго-
товка на Република Македонија за членство во НАТО“ 
се додава нова алинеја, која гласи: 

- „портпарол на Владата на Република Македонија 
– 2,8“.  

Член 2 
Одредбите од точките 2, 3 и 4 од член 1 на оваа од-

лука ќе се применуваат од 21 март 2007 година.  
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

    Бр. 33-737/6               Претседател на Владата 
6 октомври 2007 година        на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1653. 

Врз основа на член 36 точка 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 
115/07) и на член 22, став 2 од Законот за контрола на 
предмети од скапоцени метали („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/95 и 22/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛА-
ЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ  

ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ  
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

на надоместокот на трошоците за испитување и жиго-
сување на предмети од скапоцени метали („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 84/92, 57/93, 
59/93 и 45/94) во точка 2 зборовите: „најмногу за 30%“ 
се заменуваат со зборовите: „за 50%“. 

2. Точка 8 се менува и гласи: 
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„За работен час врз основа на кој се пресметува на-
доместокот од точка 6 на оваа одлука се плаќа 5% од 
последната просечна месечна плата за претходната го-
дина во Република Македонија објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

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

Бр. 19-6216/1                Заменик на претседателот 
9 октомври 2007 година         на Владата на Република 
             Скопје                     Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1654. 

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9.10.2007 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ  

ЗА ПЧЕНИЦА  
Член 1 

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување 
на увозни давачки – царина и специфична давачка при 
увозот на пченица и наполица, друго, со тарифна озна-
ка 1001 90 99 00, за квота во количина од 30.000 тони.  

Член 2 
Распределбата на квотата за пченица од членот 1 од 

оваа одлука при увозот ќе се врши по принципот „прв 
дојден, прв корисник“ (first come – first served).  

Член 3 
Барањето за распределба на квотата за пченицата се 

поднесува според Образец за барање за распределува-
ње на квотата даден во прилог кој е составен 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 Трубарево; 
- 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 

пченица ставена на увид за секоја поединечна царинска 
декларација. 

Царинската испостава кон која барањето е предаде-
но 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 одлука 
во Царинската управа се врши по ред што одговара на 
редот на нивното добивање (датум). 

Обработувањето на барањето од член 3 на оваа одлу-
ка 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 ба-
рања во 15 часот врши распределба на квотата за пченица. 

Сите поднесени барања во текот на еден календар-
ски ден подеднакво конкурираат за распределба на 
преостанатата квота. 

Ако вкупната количина на пченицата од барањата 
по поединечен ден ја надминува преостанатата квота 
на пченица, распределбата на квотата се врши во сраз-
мерни делови за секое поединечно барање во зависност 
од количината која што била барана. 

 
Член 6 

Распределената квота за пченица, Царинската упра-
ва 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 пченицата треба увозно да се царини и на-
редниот ден по пошта да ги испрати сите потврди кои 
што се издадени во текот на работниот ден. 

 
Член 7 

Пченицата од член 1 на оваа одлука ќе се увезува 
заклучно со 01.06.2008 година. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 19-6185/1               Заменик на претседателот 

9 октомври 2007 година        на Владата на Република 
             Скопје                     Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1655. 

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за данокот 
на додадена вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03, 
19/04, 33/06, 45/06, 101/06 и 114/07), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.10.2007 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОД-
ЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ  

НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ  
Член 1 

Во Одлуката за определување на добрата и услуги-
те кои подлежат на повластена стапка на данокот на 
додадена вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 102/06 и 116/07) во членот 2 став 1 
точка 7 во табелата пред редниот број 1 се додаваат два 
нови редни броја 1 и 2 кои гласат: 

 
1.  3001 Жлезди и други органи за органотерапев-

тски цели, сушени, вклучувајќи ги и во 
прав; екстракти од жлезди или од други 
органи или од нивни секрети за органо-
терапевтски цели; хепарин и негови со-
ли; други човечки или животински мате-
рии приготвени за терапевтски или про-
филактички цели, неспоменати ниту оп-
фатени на друго место 

2. 3002* Човечка крв; животинска крв приготвена 
во терапевтски или профилактички или 
дијагностички цели; антисеруми или 
други фракции на крв и модификувани 
имунолошки производи, без оглед на тоа 
дали се добиени или не се добиени со би-
отехнолошки процеси; вакцини, токсини, 
микробски култури (освен на квасец) и 
слични производи 
(*Напомена: не се применува за тар. 
ознака 3002 30 00 00 вакцини за ветери-
нарна медицина) 
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Редниот број 1 станува реден број 3. 
По редниот број 2 кој станува реден број 4 се дода-

ваат 3 нови редни броеви 5, 6 и 7 кои гласат:  
5.  3006 30 00 00 - Контрастни средства за радио-

графски испитувања; дијагно-
стички реагенси наменети за упо-
треба кај пациентите 

6. 3006 40 00 00 - Забарски цементи и други за-
барски полнила; цементи за ре-
конструкција на коски 

7. 3006 60  - Хемиски средства за контрацеп-
ција врз база на хормони, на при-
озводи од тар.број 2937 или на 
спермициди 

 
Редните броеви 3 и 4 стануваат редни броеви 8 и 9. 
Во точката 8 во табелата по редниот број 3 се дода-

ва нов реден број 4 кој гласи: 
 

4. 8528 41 00 00 - Кои исклучително се користат 
со машини за автоматска обрабо-
тка на податоци од тар.број 8471 

 
Редните броеви 4 и 5 стануваат редни броеви 5 и 6. 
 

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

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

 
 Бр. 19-6209/1             Заменик на претседателот 

2 октомври 2007 година       на Владата на Република 
            Скопје                         Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 ___________ 
1656. 

Врз основа на член 26, став 4 од Законот за Централен 
регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/01, 49/03 и 109/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА   

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансиски-
от план на Централниот регистар на Република Македо-
нија за 2007 година, бр. 0201-7/10 и бр. 0201-2/27-1 од 
15.03. и 12.07.2007 година, донесен од Управниот одбор 
на Централниот регистар на Република Македонија, на 
седниците одржани на 15.03. и 12.07.2007 година. 

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

 
Бр. 19-1812/1               Заменик на претседателот 

9 октомври 2007 година         на Владата на Република 
           Скопје                           Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1657. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006) и член 2 од Одлуката за образување Нацио-
нална комисија за правата на децата во Република Ма-
кедонија број 33 – 5853/1 од 18 септември 2007 година, 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18 септември 2007 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА ПРАВАТА 
НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. За претседател и членови на Националната коми-
сија за правата на децата во Република Македонија се 
именуваат: 

а) за претседател 
- Даниела Трајановска, генерален секретар на Вла-

дата на Република Македонија, 
б) за членови: 
- Санија Бурагева, главен инспектор во Министерс-

твото за внатрешни работи, 
- Санела Хасиќ, државен советник во Министерс-

твото за правда, 
- Светлана Гелева, државен советник во Мини-

стерството за надворешни работи, 
- Доне Влашки, државен советник во Министерс-

твото за финансии, 
- Ангелина Бачановиќ, државен советник во Мини-

стерството за здравство, 
- Вера Колевска, државен советник во Министерс-

твото за образование и наука, 
- Есад Деари, државен советник во Министерството 

за труд и социјална политика, 
- м-р Елизабета Канческа-Милевска, државен секре-

тар во Министерството за култура, 
- Илија Серафимов, в.д. раководител на Одделение-

то за младинска политика и тренинг во Агенцијата за 
млади и спорт, 

- Виолета Пановска, помошник раководител на се-
ктор во Државниот завод за статистика, 

- Сузана Никодиевиќ-Филиповска, раководител на 
Секторот за анализа на политиките и координација во 
Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија, 

- Драган Тилев, државен советник во Секретарија-
тот за европски прашања. 

2. Во работата на Националната комисија учеству-
ваат и: 

- Лидија Георгиевска, советник кај Народниот пра-
вобранител, 

Претставници од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Ре-
публика Македонија: 

- Игор Вељковиќ,  
- Нора Шабани, 
- Билјана Лубаровска. 
Претставници од здруженијата на граѓани: 
- Прва детска амбасада „Меѓаши“, 
- Детскиот парламент на Македонија. 
3. Со именувањето на претседателот и членовите на 

Националната комисија за правата на децата во Репуб-
лика Македонија на досегашниот претседател и члено-
вите на Националната комисија за изработка и импле-
ментација на Националниот план за акција за децата во 
Република Македонија им престанува на мандатот. 

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 33-5854/1               Претседател на Владата 

18 септември 2007 година    на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1658. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 
5/2007), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 октомври 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУ-

КТИВНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за пластична и рекон-
структивна хирургија – Скопје се именуваат: 

- Стојанчо Јовчески, Факултет за физичка култура, 
- Александар Стојковски, 
- Сашо Цветковски, политиколог,  
- Зејнула Адеми, доктор на медицина. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 33-6023/1                Претседател на Владата 

6 октомври 2007 година         на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1659. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 октомври 2007 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за ортопедски болести – 
Скопје се именуваат: 

- Иван Аврамоски, доктор на медицина, 
- Владо Гашовски, економист, 
- Љубе Ливриниќ, дипл. економист,  
- Бојан Христовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 33-6026/1               Претседател на Владата 

6 октомври 2007 година        на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1660. 

Врз основа на член 40-а став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006 и 
115/2007), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 6 октомври 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОРТПАРОЛ НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За портпарол на Владата на Република Македо-

нија се именува Ивица Боцевски, раководител на Одде-
лението за организирање седници на Владата во Гене-
ралниот секретаријат на Владата на Република Македо-
нија. 

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

 
  Бр. 33-6313/1               Претседател на Владата 

6 октомври 2007 година        на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1661. 

Врз основа на член 40-а став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006 и 
115/2007), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 6 октомври 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОРТПАРОЛ НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За портпарол на Владата на Република Македо-

нија се именува Ветон Ибрахими. 

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

  Бр. 33-6314/1                Претседател на Владата 
6 октомври 2007 година         на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1662. 

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 9.10.2007 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 Друштвото 
за трговија, обложување и приредување на игри на сре-
ќа „РЈБ-СЛОТ“ ДОО извоз-увоз Скопје, за време до 6 
(шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. „12-та Македонска ударна бригада“ бр. 2а во 
Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа и два автомати за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
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 Република 
Македонија да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоц-
на до 30 јануари во тековната година за секоја година 
додека трае лиценцата, во денарска противвредност по 
среден курс на Народна банка на Република Македонија 
што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка 
се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и бан-
ка на примачот: Народна банка на Република Македо-
нија. 

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 приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

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

 
  Бр. 19-6277/1              Заменик на претседателот 

9 октомври 2007 година         на Владата на Република  
              Скопје                            Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1663. 
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 9.10.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за услуги, производство и 
трговија „Бетсити Балкан“ ДОО Скопје, за време до 3 
(три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Партизански 
одреди“ бр. А3-1 во Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае Лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207,  приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

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. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

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

  
  Бр. 19-6278/1             Заменик на претседателот 

9 октомври 2007 година         на Владата на Република  
              Скопје                            Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1664. 
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 9.10.2007 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за спортски обложувалници и 
игри на среќа, трговија и услуги ЗЛАТНА КОПАЧКА-
ЕДЕН ДОО Скопје, за време до 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Пиринска“ бр. 
32 во Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае Лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207,  приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

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. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

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

 
  Бр. 19-6337/1              Заменик на претседателот 

9 октомври 2007 година         на Владата на Република  
              Скопје                          Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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