
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3120. 

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, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПИС НА ПАРИЧНИ ПОБАРУВАЊА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отпишуваат паричните побарувања кои Агенцијата за цивилно воздухопловство ги има 

кон: 
- Министерството за транспорт и врски во износ од 1.800.000,00 евра; 
- „Електростопанство на Република Македонија“ во износ од 53.172.873,70 денари; 
- „Македонска банка“ АД Скопје (во ликвидација) во износ од 44.659,799,00 денари. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
   Бр. 19-5069/1                                  Заменик на претседателот 

28 октомври 2008 година                        на Владата на Република 
             Скопје                                            Македонија, 
                                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3121. 
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, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО 
ТЕЛО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА ВО ВР-
ШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ ОД ИНСПЕКЦИСКИОТ  

НАДЗОР 
 

Член 1 
Во Одлуката за образување на Координативно тело 

за остварување соработка во вршењето на работите од 
инспекцискиот надзор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 26/06 и 105/06), членот 2 се менува и 
гласи: 

 
„Член 2 

Со Координативното тело ќе раководи Ивица Бо-
цевски, заменик на претседателот на Владата, задол-
жен за европски прашања, а негови заменици се: 

- Михајло Маневски, министер за правда, 
- м-р Гордана Јанкулоска, министер за внатрешни 

работи,  
- д-р Фатмир Бесими, министер за економија, 
- Миле Јанакиески, министер за транспорт и врски, 
- Ванчо Каргов, директор на Царинската управа.“ 
 

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

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

 
   Бр. 19-6228/1                Претседател на Владата 

18 ноември 2008 година        на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
3122. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
160/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26.11.2008 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2008 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за финансиска поддршка во зем-

јоделството за 2008 година (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.30/08, 37/08, 54/08, 67/08, 
89/08, 99/08 и 141/08) во делот II во табелата растител-
но производство: 

- Во точката 1.1. износот  “570.000.000“ се заменува 
со износот “415.000.000“, 

- Во точката 1.2. износот “16.000.000“ се заменува 
со износот “24.000.000“,  

- Во точката 1.3. износот “25.000.000“ се заменува 
со износот “1.400.000“, 

- Во точката 1.4. износот “15.000.000“ се заменува 
со износот “10.000.000“ и во колоната критериум и ви-
сина на поддршка износот “50.000“ се заменува со 
“60.000“, 

- Во точката 1.5. износот “10.000.000“ се заменува 
со износот “7.000.000“ и во колоната критериум и ви-
сина на поддршка се додава нова алинеја која гласи 
“висина на поддршка 12.000 денари“,  

- Во точката 1.6. износот “72.000.000“ се заменува 
со износот “75.000.000“, 

- Во точката 1.7. износот “202.500.000“ се заменува 
со износот “330.000.000“, 

- Во точката 1.8. износот “800.000“ се заменува со 
износот “100.000“ и во колоната критериум и висина 
на поддршка се додава “2 денари по калем“, 

- Во точката 1.9. износот “1.000.000“ се заменува со 
износот “0.00“, 

- Во точката 1.10. износот “60.000.000“ се заменува 
со износот “35.000.000“, 

- Во точката 1.11. износот “3.300.000“ се заменува 
со износот “5.000.000“, 

- Во точката 1.12. во колоната критериум и висина 
на поддршка се додава “2 денари по садница“, 

- Во точката 1.13. износот “1.000.000“ се заменува 
со износот “0.00“, 

- Во точката 1.15. износот “2.000.000“ се заменува 
со износот “0.00“, 

- Во точката 1.16. износот “230.000.000“ се 
заменува со износот “130.000.000“. 
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2. Во делот III во табелата сточарство: 
- Во точката 2.1. износот “180.000.000“ се заменува 

со износот “285.000.000“ и во колоната критериум и 
висина на поддршка износот “2“ се заменува со изно-
сот “2,5“, 

- Во точката 2.2. износот “10.500.000“ се заменува 
со износот “5.000.000“, 

- Во точката 2.3. износот “19.060.000“ се заменува 
со износот “20.000.000“, 

- Во точката 2.4. износот “1.500.000“ се заменува со 
износот “0.00“, 

- Во точката 2.5. износот “30.000.000“ се заменува 
со износот “190.000.000“ и во колоната критериум и 
висина на поддршка износот “1.000“ се заменува со из-
носот “2.500“, 

- Во точката 2.6. износот “220.000.000“ се заменува 
со износот “200.000.000“ и во колоната критериум и 
висина на поддршка износот “1.200“ се заменува со из-
носот “2.000“, 

- Во точката 2.7. износот “10.000.000“ се заменува 
со износот “8.000.000“ и во колоната критериум и ви-
сина на поддршка износот “2“ се заменува со износот 
“2,5“, 

- Во точката 2.9. износот “20.000.000“ се заменува 
со износот “17.000.000“, 

- Во точката 2.10. износот “2.000.000“ се заменува 
со износот “1.500.000“ и во колоната критериум и ви-
сина на поддршка износот “2“ се заменува со износот 
“2,5“, 

- Во точката 2.14. износот “15.000.000“ се заменува 
со износот “5.000.000“, 

- Во точката 2.15. износот “3.200.000“ се заменува 
со износот “1.000.000“, 

- Во точката 2.16. износот “3.000.000“ се заменува 
со износот “205.710“ и во колоната критериум и висина 
на поддршка се додава “2 денари по пиле“, 

- Во точката 2.17. износот “1.000.000“ се заменува 
со износот “628.910“ и во колоната критериум и висина 
на поддршка се додава “2 денари по пиле“, 

- Во точката 2.18. износот “16.415.000“ се заменува 
со износот “56.795.380“, 

- Во точката 2.19. износот “300.000“ се заменува со 
износот “1.000.000“, 

- Во точката 2.20. износот “925.000“ се заменува со 
износот “100.000“ и во колоната критериум и висина 
на поддршка се додава “6.000 ден/ха“. 

3. Во делот IV во табелата алтернативни, нетради-
ционални и недоволно застапени производи: 

- Во точката 3.1. износот “1.260.000“ се заменува со 
износот “1.000.000“, 

- Во точката 3.2. износот “360.000“ се заменува со 
износот “100.000“, 

- Во точката 3.3. износот “5.025.000“ се заменува со 
износот “0.00“, 

- Во точката 3.4. износот “300.000“ се заменува со 
износот “0.00“, 

- Во точката 3.5. износот “1.335.000“ се заменува со 
износот “2.000.000“. 

4. Во делот V во табелата спроведување на стандар-
ди за квалитет и безбедност на храна: 

- Во точката 4.1. износот “3.600.000“ се заменува со 
износот “2.000.000“, 

- Во точката 4.2. износот “2.000.000“ се заменува со 
износот “0.00“, 

- Во точката 4.3. износот “500.000“ се заменува со 
износот “0.00“, 

- Во точката 4.4. износот “600.000“ се заменува со 
износот “30.000“, 

- Во точката 4.5. износот “240.000“ се заменува со 
износот “20.000“, 

- Во точката 4.6. износот “1.060.000“ се заменува со 
износот “0.0“, 

- Во точката 4.7. износот “1.200.000“ се заменува со 
износот “0.0“. 

5. Во делот VII во табелата посебни мерки: 
- Во точката 6.1. износот “14.700.000“ се заменува 

со износот “1.000.000“, 
- Во точката 6.2. износот “20.000.000“ се заменува 

со износот “15.000.000“. 
6. Во делот IX во став 4 датата “05.11.2008“ се заме-

нува со “10.12.2008“.  
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
  Бр. 19-5543/1                   Претседател на Владата 

26 ноември 2008 година        на Република Македонија,  
       Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

_______________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
3123. 

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на до-
бивка – пречистен текст („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 27/2006), Државниот завод за ста-
тистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 

НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2008 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари – ноември 2008 година во 
однос на просечните цени на мало во 2007 година изне-
сува 6,8 %. 

 
                Директор, 
                            м-р Благица Новковска, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


