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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
522. 

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 и 37/06) и 
член 62, став 3 од Законот за електронски комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.03.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ 
ИЗНОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИ-
ОФРЕКВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДО-
МЕСТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РА-
ДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 3.4-3.6 GHz, ЗА  

ФИКСЕН БЕЗЖИЧЕН ПРИСТАП 
 

Член 1 
Се дава согласност на почетниот износ на пазарната 

вредност на радиофреквенциите, како еднократен на-
доместок за добивање на одобрение за користење на 
радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3.4-
3.6 GHz, за фиксен безжичен пристап (Fixed, Wireless 
Access-FWA), предложен од страна на Агенцијата за 
електронски комуникации. 

 
Член 2 

Почетниот износ на пазарната вредност на радио-
фреквенциите, како еднократен надоместок за добивање 
на одобрение за користење на радиофреквенции од ра-
диофреквенцискиот опсег 3.4-3.6. GHz, на целата тери-
торија на Република Македонија изнесува 200.000 евра. 

Почетниот износ на пазарната вредност на радио-
фреквенциите, како еднократен надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции од 
радиофреквенцискиот опсег 3.4-3.6. GHz, во зависност 
од регионот кој ги опфаќа населените места и терито-
риите на општините, изнесува: 

 
- Регион 1: (Град Скопје, Илинден, Пе-
тровец, Зелениково, Студеничани, Сопи-
ште, Чучер Сандево, Арачиново).............. 100.000 евра 
- Регион 2: (Куманово, Липково, С. Наго-
ричане, Ранковце, Кр.Паланка, Кратово, 
Штип, Виница, Св. Николе, Лозово, Про-
биштип, Чешиново-Облешево, Карбин-
ци, Зрновци, Берово, Пехчево, Делчево, 
М:Каменица)................................................ 30.000 евра 
- Регион 3: (Велес, Чашка, Градско, Ро-
соман, Кавадарци, Неготино, Демир Ка-
пија, Струмица, Радовиш, Конче, Васи-
лево, Босилево, Ново Село, Гевгелија, 
Валандово, Богданци, Дојран)................... 30.000 евра 
- Регион 4: (Битола, Прилеп, Демир Хи-
сар, Крушево, Долнени, Кривогаштани, 
Могила, Новаци, Ресен).............................. 20.000 евра 
- Регион 5: (Охрид, Струга, Дебарца, 
Вевчани, Кичево, М.Брод, Другово, За-
јас, Осломеј, Вранештица, Пласница, Де-
бар, Центар Жупа)....................................... 20.000 евра 
- Регион 6: (Тетово, Гостивар, Теарце, Је-
гуновце, Желино, Брвеница, Боговиње, 
Врапчиште, Маврово, Ростуше)................ 30.000 евра 

 
Член 3 

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

 
Бр. 19-1337/1                 Претседател на Владата 

21 март 2007 година               на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

523. 
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 и 37/06) и 
член 91 од Законот за користење и располагање со 
стварите на државните органи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.03.2007 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА НА НЕД-
ВИЖНИОТ ИМОТ – ОБЈЕКТИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА – КОРИСНИК  МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Се утврдува дека објектите кои се изградени на: 
- КП бр. 429 – зграда бр. 1; - зграда бр. 2; - зграда 

бр. 3; - зграда бр. 4; - зграда бр. 5; - зграда бр. 6; - згра-
да бр. 7; - зграда бр. 7а; - зграда бр. 8; - зграда бр. 10; - 
зграда бр. 11; - зграда бр. 12; - зграда бр. 19; - зграда 
бр. 20; - зграда бр. 21; - зграда бр. 22; - зграда бр. 23; - 
зграда бр. 24; - зграда бр. 26; - зграда бр. 27; - зграда 
бр. 28; - зграда бр. 29; - зграда бр. 35; - зграда бр. 36; - 
зграда бр. 37; - зграда бр. 39; - зграда бр. 42; - зграда 
бр. 43; - зграда бр. 44; - зграда бр. 45; - зграда бр. 47; - 
зграда бр. 49; - зграда бр. 55; - зграда бр. 56; - зграда 
бр. 57; - зграда бр. 58; - зграда бр. 59; - зграда бр. 60; - 
зграда бр. 61; - зграда бр. 64; - зграда бр. 65; - зграда 
бр. 70; - зграда бр.71; - зграда бр.72; - зграда бр. 73; - 
зграда бр. 74; - зграда бр. 75; - зграда бр. 76; - зграда 
бр. 78; - зграда бр. 79; - зграда бр. 82; - зграда бр. 87; - 
зграда бр. 88; - зграда бр. 90; - зграда бр. 91; - зграда 
бр. 92; - зграда бр. 99; - зграда бр. 100; - зграда бр. 102; 
- зграда бр. 104; - зграда бр. 106; 

- КП бр. 431 – зграда бр. 1; 
- КП бр. 433 - зграда бр. 1; 
- КП бр. 441 - зграда бр. 1; 
- КП бр. 434 - зграда бр. 1; 
- КП бр. 435 - зграда бр. 1; - зграда бр. 2; 
- КП бр. 436 - зграда бр. 1; - зграда бр. 2; 
- КП бр. 2143 - зграда бр. 1; - зграда бр. 2; - зграда 

бр. 3; - зграда бр. 4; - зграда бр. 5; - зграда бр. 6; - згра-
да бр. 7; - зграда бр. 8; - зграда бр. 9. 

- КП бр. 2450/1 - зграда бр. 1; - зграда бр. 2 на 
2450/2 - зграда бр. 1 сите за КО Центар 2 и на 

- КП бр. 191 - зграда бр. 1 КО Кисела Вода 2 кои се 
користат за потребите на Универзитетскиот клинички 
центар – Скопје – Медицинскиот факултет при Уни-
верзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје се сопс-
твеност на Република Македонија – корисник Мини-
стерството за здравство. 

 
Член 2 

Објектите од член 1 на оваа одлука се запишуваат 
во катастарот на недвижностите според фактичката со-
стојба на денот на донесување на оваа одлука и геодет-
скиот елаборат изготвен од Државниот завод за геодет-
ски работи – Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Државниот завод за геодетски работи 
– Скопје врз основа на оваа одлука да изврши запишу-
вање на правата на недвижностите во катастарот на 
недвижностите за КО Центар 2 и КО Кисела Вода 2. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-1450/1                 Претседател на Владата 

21 март 2007 година               на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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524. 
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 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21.03.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ И ЗА  
ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука деловниот простор на ул. „Даме 
Груев“ бр. 1 во Скопје со површина во приземје 366 м2 
и мезанин 318 м2, заведен во Имотен лист бр. 44989, 
КП 13472 КО Центар 1 во Скопје, сопственост на Ре-
публика Македонија, се иззема од стопанисување на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија. 

 
Член 2 

Деловниот простор од член 1 на оваа одлука се дава 
на користење без надомест на неопределено време на 
Државната комисија за спречување на корупцијата. 

 
Член 3 

Примопредавањето на деловните простории од 
член 1 на оваа одлука да се изврши помеѓу Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија и Државната коми-
сија за спречување на корупцијата во рок од 3 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-1677/1                 Претседател на Владата 

21 март 2007 година               на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
525. 

Врз основа на член 11, став 3 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.03.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДЗЕМА-
ЊЕ НА КОРИСНИЧКО ПРАВО НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за одземање на корисничко право на 

градежно земјиште во сопственост на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/06), во член 1 по зборовите: „бр. 1109/983“, се 
додаваат зборовите: „и дел од КП. бр. 1206/1 во повр-
шина од 142.785 м2, означен како КП. бр. 1206/5 и дел 
од КП. бр. 1206/1 во површина од 44.538 м2, означен 
како КП. бр. 1206/6, согласно нумеричките податоци 
издадени за КО Сопиште од Државниот завод за гео-
детски работи, Сектор за премер и катастар Скопје, бр. 
1104/1093“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-1578/1                 Претседател на Владата 

13 март 2007 година               на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

526. 
Врз основа на член 383 став 1 алинеја 1 од Законот 

за трговски друштва („Сл. весник на РМ” бр. 28/04 и 
84/05), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на   21.03.2007 година, донесе  

 
С Т А Т У Т А Р Н А  О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ-
ОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-
СКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ,  

СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Во Статутот на Операторот на електропреносниот 

систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје 
(„Сл.весник на РМ” бр. 92/04) во членот 14 бројот” 6” 
се заменува со бројот “7” . 

 
Член  2 

Во член 26, пред ставот 1 се додава нов став кој 
гласи: 

“Еден од членовите на Управниот Одбор го замену-
ва Генералниот Директор во негово отсуство и носи 
назив Заменик на Генералниот Директор.” 

Ставовите 1, 2, 3, 4 и 5  стануваат ставови 2, 3, 4, 5 
и 6. 

Ставот 5 кој станува став 6 се брише . 
По ставот 4 кој станува став 5 се додава нов став 6 

кој гласи: 
“Еден од членовите на Управниот Одбор ги води и 

врши работите од Информационите Технологии и Те-
лекомуникации и носи назив Директор за Информаци-
они Технологии и Телекомуникации во Дирекција. ”. 

 
Член  3 

Собранието на Друштвото ќе  подготви пречистен 
текст на Статутот, кој ќе се објави во “Службен весник 
на Република Македонија“. 

  
Член  4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република  Маке-
донија “ .    

 
   Бр. 19-6337/1-06               Претседател на Владата  
21 март 2007 година              на Република  Македонија, 

   Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

527. 
Врз основа на член 22 и 287 од Законот за трговски 

друштва („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/04 и 84/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21.03.2007 година, изготви 

 
С Т А Т У Т 

НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ 
СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-
СКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,  

СКОПЈЕ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, 

предметот на работење, износот на основната главни-
на, номиналната вредност на акциите, бројот на акции-
те, правата, обврските, ограничувањата и погодности-
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те, предностите што за себе ги задржува основачот, по-
стапката за свикување и одржување на собранието, 
фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, соста-
вот и начинот на избор на органот на управување, орга-
низација,  формата и начинот на објавувањата и други 
одредби што се од значење за Операторот на електро-
преносниот систем на Македонија, Акционерско друш-
тво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во државна сопственост, 
Скопје (во натамошниот текст:Друштвото).  

 
Член 2 

Друштвото настана со Одлука за поделба на Акцио-
нерското друштво за производство, пренесување и ди-
стрибуција на електрична енергија “Електростопанство 
на Македонија” во државна сопственост, Скопје  бр.23-
3343/1 од 27.09.2004 година, донесена од Владата на 
Република Македонија , врз основа на Законот за прео-
бразба на Електростопанство на Македонија.  (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 19/04). 

Друштвото е еден од правните следбеници на АД 
“Електростопанство на Македонија” во државна сопс-
твеност, Скопје запишано во Трговскиот регистар во 
Основниот суд Скопје 1 под П.Трег.бр.362/2001. 

 
II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 3 

Друштвото работи и учествува во правниот промет 
под фирма: Оператор на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на еле-
ктрична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем , во државна сопственост, Скопје. 

Во правниот промет Друштвото употребува и скра-
тена ознака на фирмата која гласи: АД “Пренос на еле-
ктрична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем”, во државна сопственост, Скопје. 

Друштвото има скратено име АД МЕПСО . 
  

Член 4 
Седиштето на Друштвото е во Скопје, на улица: 

„Орце Николов” бб. 
 

Член 5 
Друштвото има печат, штембил и знак. 
Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се 

утврдат со акт на Управниот одбор. 
 

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 6 
Предмет на работење на Друштвото се следните 

дејности: 
 

40  Снабдување со електрична енергија,  гас,  
пареа и топла вода 

 40.1 Производство и дистрибуција на електрич-
на енергија 

  - Пренос на електрична енергија 
- Управување со електроенергетскиот си-
стем 
- Организирање и управување со пазарот 
на електрична  енергија 

 40.2 Производство  на гас  и  производство на 
гасовити горива  преку  главните  цевки 

 40.3 Снабдување со пареа и топла вода 
  Трговија  на електрична енергија 
50  Продажба, одржување и поправка на мо-

торни возила и мотоцикли,  продажба  на  
мало на моторни  горива 

 50.2 Одржување и поправка на моторни возила 
60  Копнен сообраќај,  цевоводен транспорт 
 60.2 Друг копнен сообраќај 

63  Придружни и  помошни  активности во соо-
браќајот: активности на патничките агенции 

 63.1 Претовар  на товар и складирање 
 63.4 Активности на други посредници  во соо-

браќајот 
64  Поштенски  активности и телекомуникации 
 64.2 Телекомуникации 
72  Компјутерски и сродни активности 
 72.3 Обработка  на податоци  
74  Други  деловни  активности 
 74.2 Архитектонски  и инженерски активности 

и соодветни  технички услуги 
  - Трговија на големо (трговија со еле-

ктрична енергија со други електроенергет-
ски системи)  
- Транзит на електрична енергија со други 
електроенергетски системи 
- Надворешно трговски промет со непре-
хранбени производи 
- Меѓународна шпедиција 

 Претежни дејности на друштвото се: 
40  Снабдување со електрична енергија,  гас, 

пареа и топла вода 
 40.1 Производство и дистрибуција на електрич-

на енергија 
  - Пренос  на  електрична енергија 
  - Управување со електроенергетскиот си-

стем 
- Организирање и управување со пазарот 
на електрична  енергија 

 
Претежните дејности на Друштвото пренос на еле-

ктрична енергија е дејност од јавен интерес. 
 

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛ-
НА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ, ПРА-
ВА, ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ 

 
Член 7 

Основниот капитал на Друштвото изнесува 
3.059.393.000,00 денари (со букви: три милијарди пее-
сет и девет милиони триста деведесет и три илјади де-
нари),  (или 49.807.760,00 ЕУР според средниот курс 
на Народна банка на Република Македонија објавен 
еден ден пред усвојување на Статутот), поделени на 
3.059.393 обични акции со номинална вредност од 
1.000,00 (една илјада) денари по акција . 

Секоја обична акција му дава право на нејзиниот 
сопственик да даде еден глас за прашањата за кои гла-
саат акционерите на Друштвото. 

Ниеден акционер или група на акционери немаат 
никакво право на првенство на купување или приори-
тетно право за претплатување или купување на каков 
било дел од какво било ново или дополнително издава-
ње на акции или хартии од вредност што може да се 
претворат во акции или на друг начин даваат право на 
акции, освен во обем што се бара зо Законот за тргов-
ски друштва, без оглед на тоа дали акции или хартии 
од вредност се или одсега ќе бидат одобрени или на кој 
било начин да се издадени. 

 
V. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ 

 
Член 8 

Основачот не задржува посебни погодности за себе. 
 

VI. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА СОБРАНИЕ 

 
Член 9 

Правата и обврските на Собранието на Друштвото 
ги врши Владата на Република Македонија. 

Собранието своите права и обврски ги врши на на-
чин утврден во Деловникот за работа. 



27 март 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 38 - Стр. 5 

Член 10 
Собранието на Друштвото се свикува во случаите 

определени со закон, како и и кога тоа го бара интере-
сот на Друштвото и на акционерот. 

 
1. СОБРАНИЕ 

 
Член 11 

Собранието одлучува само за прашања изрично 
определени со закон и овој Статут, а особено за: 

1. Измена на Статутот на Друштвото; 
2. Одобрување на годишната сметка, на финанси-

ските извештаи и на годишниот извештај за работата 
на Друштвото во претходната деловна година и одлу-
чувањето за распределба на добивката; 

3. Избор и отповикување на членовите на Надзорен 
одбор; 

4. Промена на правата врзани за одделни видови и 
родови акции; 

5. Одобрување на работата и на водењето на рабо-
тењето со Друштвото, на членовите на Управниот и 
Надзорниот одбор; 

6. Зголемување и намалување на основната главни-
на на Друштвото; 

7. Назначување овластен ревизор за ревизија на го-
дишната сметка и на финансиските извештаи на Друш-
твото; 

8. Преобразба на Друштвото во друга форма на 
Друштво и за статусните промени на Друштвото; 

9. Престанување на Друштвото; 
10. Одлучување за покривање на загубата. 
 

VII.  ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ 
 

Член 12 
Фирма на Основачот е Влада на Република Македо-

нија. 
Седиштето на Основачот е во Скопје на ул.”Илин-

денска” б.б. 
Матичен број на основачот е 4064674. 
 

VIII. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГА-
НОТ НА УПРАВУВАЊЕ 

 
Член 13 

Управувањето на Друштвото е организирано спо-
ред двостепен систем.(Управен Одбор и Надзорен од-
бор). 

Изборот и отповикувањето на членовите на Управ-
ниот и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање. 

 
1. УПРАВЕН ОДБОР 

 
Член 14 

Со Друштвото управува Управен Одбор кој се со-
стои од 7 членови. Членовите на Управниот Одбор ги 
избира Надзорниот Одбор.  

 
Член 15 

Со одлуката за избор на членовите на Управниот 
одбор, еден од членовите на Управниот одбор се име-
нува за Претседател на Управниот одбор и се опреде-
лува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за 
која област од работењето на Друштвото.  

 
Член 16 

Мандатот на членовите на Управниот одбор изне-
сува четири години. 

 
Член 17 

Претседателот на Управниот одбор ги свикува со-
станоците и претседава со нив и е одговорен за водење 
на записникот и за организацијата на други форми пре-
ку кои Управниот одбор работи и одлучува. 

Ако Претседателот од кои и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата Претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседа-
ва член на Управниот одбор именуван од Надзорниот 
одбор. 

 
Член 18 

Управниот одбор има најшироки овластувања во 
управувањето со Друштвото односно во вршењето на 
сите работи сврзани со водењето на работите и на те-
ковните активности во рамките на предметот на рабо-
тењето на Друштвото. 

 
Член 19 

Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вр-
шат заедно работите од надлежност на Управниот од-
бор, а особено : 

1. донесува Програма за работа, Програма за развој, 
Годишен план за работа и Годишен финансиски план 
на Друштвото; 

2. ја утврдува деловната политика; 
3. на барање на Собранието подготвува општи акти 

и одлуки чие донесување е во надлежност на Собрани-
ето; 

4. назначува раководни лица кои го вршат секојд-
невното водење на работењето на Друштвото;  

5. поднесува иницијатива за изменување и дополну-
вање на Статутот; 

6. донесува одлуки за инвестиции; 
7. донесува одлуки за давање односно земање на 

кредити во врска со остварување на Планот; 
8. одобрува склучување на договори од поголемо 

значење и со подолг период на траење; 
9. одлучува за внатрешната организација на Друш-

твото и систематизација на работните места; 
10. подготвува предлог - Електроенергетски би-

ланс; 
11. одлучува за употреба на посебната резерва; 
12. донесува Програма за економски, технолошки, 

структурални и други промени, кои предизвикуваат по-
треба од намалување на бројот на вработените; 

13. одлучува за прашања од областа на одбраната и 
донесува електроенергетски биланс во услови на војна; 

14. одлучува по приговорите за заштита на правата 
на работниците, во случаи утврдени со закон; 

15. одлучува за преземање на мерки за заштита при 
работа и противпожарна заштита ; 

16. одлучува за преземање на електроенергетски 
објекти; 

17. донесува програми и мерки поврзани со зашти-
тата на животната средина; 

18. се грижи и презема потребни дејствија за испол-
нување на со закон пропишани обврски на Друштвото; 

19. одлучува за именување и разрешување на чле-
новите во комисиите, предвидени со актите на Друш-
твото; 

20. одлучува за вршење попис на средствата, поба-
рувањата и обврските; 

21. формира комисии од редот на членовите на 
Управниот одбор и од други лица; 

22. одлучува за набавка на основни средства; 
23. одлучува за расходување и оттуѓување на ос-

новни средства; 
24. одлучува за издавање на основните средства на 

Друштвото под закуп; 
25. ги определува работните места на кои странски 

државјани не можат да засноваат работен однос; 
26. ги утврдува работните места со услови на рабо-

та потешки од нормалните; 
27. одлучува за барањата од надлежни органи и ин-

ституции; 
28. ги определува овластените потписници на 

Друштвото; 
29. одлучува за склучување колективен договор; 
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30. донесува Деловник за работа; 
31. донесува одлуки за финансиска помош, спон-

зорства и донации; 
32. поднесува извештај за работењето до Надзорни-

от одбор еднаш на три месеци; 
33. поднесува годишна сметка, годишни финанси-

ски извештаи и годишен извештај за работењето на 
Друштвото по истекот на деловната година; 

34. врши и други работи кои не се во надлежност на 
Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото. 

Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, 
Управниот одбор одлучува за: 

1. затворање (престанување) или пренос на прет-
пријатие или на негов дел што учествува со над 10% во 
приходот на Друштвото; 

2. намалување или проширување на предметот на 
работење на Друштвото; 

3. суштествени внатрешни организациони промени 
на Друштвото што се определуваат со акт на Друштво-
то; 

4. воспоставување долгорочна соработка со други 
друштва од суштествено значење за Друштвото или 
нејзино прекинување; 

5. основање и престанување на трговско друштво 
што учествува со над една десетина во основната глав-
нина на Друштвото; 

6. основање и престанување на подружници на 
Друштвото. 

 
Член 20 

Членовите на Управниот одбор учествуваат и рабо-
тат на состаноци. 

Управниот одбор може да одлучува и без одржува-
ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

 
Член 21 

Управниот одбор работи ако се присутни најмалку 
половина од вкупниот број на членови. 

 
Член 22 

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесе-
ни ако за нив гласале повеќе од половината од вкупни-
от број на членови на Управниот одбор. 

 
Член 23 

Правата и обврските на членовите на Управниот 
одбор се определуваат со Договор за уредување на од-
носите  меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор.  

Договорот од став 1 од овој член го склучува Над-
зорниот одбор, а го потпишува Претседателот на Над-
зорниот одбор. 

 
Член 24 

Претседателот на Управниот одбор го застапува 
друштвото во односите со трети лица и носи назив Ге-
нерален Директор. 

Еден од членовите на Управниот одбор го застапу-
ва Друштвото за сите правни работи, пред судовите и 
другите државни органи, и носи назив Раководител за 
правни работи. 

 
Член 25 

Генералниот директор ги има следните надлежно-
сти: 

1. го претставува и застапува Друштвото без огра-
ничување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет; 

2. го обезбедува  спроведувањето на одлуките и 
заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на 
Друштвото; 

3. ја утврдува материјалната одговорност на работ-
ниците; 

4. го организира и го раководи процесот на работа и 
работењето на Друштвото; 

5. предлага внатрешна организација на Друштвото; 
6. склучува договори; 
7. ја организира и обезбедува работната дисципли-

на во Друштвото; 
8. ја обезбедува законитоста во работата и примена-

та на прописите, овој статут и другите акти на Друш-
твото; 

9. се грижи за остварување на обврските на Друш-
твото од областа на одбраната; 

10. изготвува елаборат за економските, техноло-
шките, структуралните и други промени, кои предизви-
кале потреба од намалување на бројот на вработените; 

11. одлучува во прв степен за поединечните права, 
обврски и одговорности на работниците; 

12. формира стручни комисии и работни тела; 
13. го информира Управниот одбор за одделни пра-

шања од работењето на Друштвото; 
14. за работите од својата надлежност издава акти, 

упатства, налози и наредби со кои се обезбедува рабо-
тењето на Друштвото; 

15. врши други работи во врска со работењето на 
Друштвото. 

 
Член 26 

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува 
Генералниот Директор  во негово отсуство и носи на-
зив Заменик на Генералниот Директор . 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 
врши правните работи и е одговорен за правните, ка-
дровските и општите работи на Друштвото и носи на-
зив Директор за правни и општи работи во Дирекција. 

Еден од членовите на Управниот одбор го води, ор-
ганизира и е одговорен за преносната мрежа и носи на-
зив Директор за пренос на електрична енергија. 

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, ор-
ганизира и е одговорен за управувањето со електрое-
нергетскиот систем и носи назив Директор за управу-
вање со електроенергетскиот систем. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 
врши финансиските и комерцијални работи и е одгово-
рен за финансиското и комерцијално работење на 
Друштвото, и носи назив Директор за финансиски ра-
боти во Дирекција. 

Еден од членовите на Управниот Одбор ги води и 
врши работите од Информационите Технологии и Те-
лекомуникации и носи назив Директор за Информаци-
они Технологии и Телекомуникации во Дирекција. . 

 
2. НАДЗОРЕН ОДБОР 

 
Член 27 

 Надзорниот одбор  се состои од 7 членови, од кои 
два члена се независни . 

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собра-
нието на Друштвото. 

Двајца членови на Надзорниот одбор се избираат на 
предлог на Самостојниот синдикат на Друштвото. 

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се 
назначува кои членови се избираат како независни чле-
нови на Надзорниот одбор 

 
Член 28 

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на 
Надзорниот одбор, избира Претседател на Надзорниот 
одбор.  

 
Член 29 

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-
сува четири години. 
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Член 30 
Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува со-

станоците и претседава со нив, одговорен е за водење-
то на евиденцијата за состаноците и организирањето на 
другите начини на работа и на одлучување на Надзор-
ниот одбор. 

Ако Претседателот од кои и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата Претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претсе-
дава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство 
членови од присутните членови на Надзорниот одбор. 

 
Член 31 

Надзорниот одбор може во секое време да го разре-
ши Претседателот и да избере нов Претседател на Над-
зорен одбор. 

 
Член 32 

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и ра-
ботат на состаноци. 

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржува-
ње на состанок ако сите членови дадат согласност за од-
луката која што се донесува без одржување на состанок. 

 
Член 33 

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 
од половина од вкупниот број на членови. 

 
Член 34 

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за доне-
сени ако за нив гласале повеќе од половината од вкуп-
ниот број на членови на Надзорниот одбор. 

 
Член 35 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 
со Друштвото. 

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги про-
верува книгите и документите на Друштвото, како и 
имотот, особено благајната на друштвото и хартиите 
од вредност. 

 
IX. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО 

 
Член 36 

Организациони делови на Друштвото се Дирекција 
и Подружници. 

  
Член 37 

Подружниците на Друштвото се организираат со 
акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Над-
зорнит одбор. 

 
Член 38 

Со подружницата раководи директор кој го имену-
ва Управниот одбор. 

 
Член 39 

Директорот на Подружницата ги врши следните ра-
боти: 

1. Организира, координира и раководи со процесот 
на работата во Подружницата; 

2. Обезбедува примена на законските прописи и на 
актите на Друштвото; 

3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот 
одбор и одлуки и насоки дадени од Генералниот дире-
ктор; 

4. Се грижи за реализација на планските задачи; 
5. Склучува договори и презема други правни дејс-

тва, во рамките на овластувањата дадени од Управниот 
одбор; 

6. Се грижи за одржување на работната и техноло-
шката дисциплина и презема мерки за нејзино оствару-
вање; 

7. Поднесува извештаи за работата на Подружница-
та на Управниот одбор; 

8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбе-
дување на заштита на работа и заштита од пожар; 

9. Предлага расходување и оттуѓување на основни 
средства; 

10. Врши набавки во рамките на своите овластува-
ња согласно донесена Одлука од Управниот одбор; 

11. Донесува решенија за поединечни права, обвр-
ски и одговорности на работниците, по овластување  
од Управниот одбор; 

12. Формира комисии и работни групи за извршува-
ње на поодделни работи; 

13. Врши и други работи по овластување на Управ-
ниот одбор. 

 
Член 40 

Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува 
внатрешната организација на Друштвото и работите 
кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците. 

 
X. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 41 

Управниот одбор на Друштвото формира комисии 
од редот на своите членови и од други лица . 

Друштвото ги има следните Комисии: 
Комисија за заштита на правата; 
Комисија за контрола над примена на Колективни-

от договор; 
и други Комисии формирани од Управниот одбор, 

Надзорниот одбор, Генералниот директор  и Директо-
рите на Подружници на Друштвото по укажана потре-
ба во процесот на работењето.  

Комисијата за заштита на правата се состои од пет 
членови и ист број заменици од кои двајца членови и 
двајца заменици именува Самостојниот Синдикат на 
Друштвото. 

Комисијата за контрола над примена на Колектив-
ниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена 
именува Самостојниот синдикат на Друштвото.  

 
Член 42 

Комисијата за заштита на правата одлучува по при-
говори на работници во втор степен. 

Комисијата за контрола над примена на Колектив-
ниот договор врши контрола над примената на одред-
бите од Колективниот договор. 

 
Член 43 

Начинот на работа на Комисиите се уредува со Де-
ловник за работа. 

 
XI. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА  

(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД) 
 

Член 44 
Друштвото има задолжителна општа резерва. 
Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент 

од 15% од добивката. 
 

1. Посебни резерви заради покривање на загуби или 
други издатоци  

 
Член 45 

Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради 
покривање на други издатоци за: 

• осигурување од ризик на вработените за специ-
фични отежнати услови на работење; 

• докуп на стаж и отпремнина над одобрениот из-
нос; 

• добротворни цели, помош и спонзорства. 



Стр. 8 - Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 март 2007 
 

Средствата за посебните резерви од став 1 се издво-
јуваат од општиот имот на Друштвото и истите немо-
жат да се употребат за друга намена освен за намената 
за која се создадени. 

Средствата за посебните резерви ќе се водат на посеб-
ни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото. 

Начинот на создавање и вложување, организацијата, 
начинот на употреба, висината на средствата, планот и 
програмата за користење на средствата од посебните ре-
зерви ќе се утврди со акт на Собранието на Друштвото. 

 
XII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ 

 
Член 46 

Друштвото во согласност со закон и колективен до-
говор, обезбедува услови за работа и делување на Син-
дикатот. 

 
Член 47 

Синдикатот може на Управниот одбор да му подне-
сува предлози, мислења и забелешки во врска со оства-
рувањето и заштитата на правата на работниците утвр-
дени со закон и колективен договор. 

За поднесените предлози, мислења и забелешки, 
Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го 
извести Синдикатот. 

 
XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА 

ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО 
 

Член 48 
Сите акти што ги донесува Управниот одбор се об-

јавуваат во службеното гласило на Друштвото. 
 

XIV. АКТИ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 49 
Прашањата кои се од значење за Друштвото, а  не 

се уредени со овој Статут ќе се уредат со други акти на 
Друштвото согласно со законот и овој Статут. 

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и 
истите не можат да бидат во спротивност со овој Статут. 

Актите на Друштвото се: 
• Колективен Договор, 
• Правилник за внатрешна организација, 
• Правилник за заштита од пожар, 
• Правилник за деловна тајна, 
• Правилник за печат, штембил и знак, 
• Норматив за лични заштитни средства и опрема, 
• Правилник за редот и дисциплината, 
• Правилник за контрола на квалитет, 
• Ценовник за технички и други услуги, 
• Акти кои произлегуваат од меѓународната регула-

тива кои ја регулираат дејноста на пренос на електрич-
на енергија во рамките на европската интерконекција, 

• И други акти согласно закон и колективен договор. 
 

Член 50 
Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поина-
ку определено. 

 
XV. ОДБРАНА 

 
Член 51 

Во воена состојба Друштвото продолжува со врше-
ње на дејноста, заради што во согласност со Законот за 
одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува 
соодветни подготовки и изработува документи за рабо-
та во воена состојба. 

Член 52 
Во воена состојба Друштвото презема мерки за за-

штита на работниците и материјалните добра од воени 
дејствија. 

Член 53 
Заради заштита на тајните податоци и информации 

од областа на одбраната, Друштвото спроведува соод-
ветни мерки за нивна заштита. 

 
XVI.   ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 54 

Средствата, правата и обврските на АД за произ-
водство, пренесување и дистрибуција на електрична 
енергија “Електростопанство на Македонија” во др-
жавна сопственост, Скопје, ги презема  Друштвото, 
согласно Планот за поделба. 

Дел од работниците од Акционерското друштво за 
производство, пренесување и дистрибуција на електрична 
енергија “Електростопанство на Македонија” во државна 
сопственост, Скопје ги презема Друштвото, од денот на 
уписот во Трговскиот регистар, согласно списокот на ра-
ботници кој е составен дел на Планот за поделба. 

 
Член 55 

До донесување на актите на Друштвото ќе се при-
менуваат актите на поранешното Друштво, доколку не 
се во спротивост со закон и овој статут. 

 
Член 56 

Со влегувањето во сила на овој статут престанува 
да важи Статутот на АД “Електростопанство на Маке-
донија” во државна сопственост, Скопје бр. 23- 5748/1 
од 16.01.2001 година.  

 
Член 57 

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр.19-6337/2-06                Претседател на Владата  
21 март 2007 година             на Република Македонија, 

    Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

528. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученички стан-

дард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/05) и член 34, став 3 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија  за 2007 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
139/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.03.2007 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 
УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2007 ГОДИНА 
 
1. Програмата за остварување и развој на дејноста 

во ученичкиот стандард за 2007 година е изготвена врз 
основа на планираните средства со Буџетот за 2007 го-
дина, согласно Законот за ученички стандард и Програ-
мата за работа на единките корисници на средства - 
ученички домови. 

Финансирањето на ученичките домови се врши сог-
ласно член 73 став 1 од Законот за ученички стандард 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 52/05). 

Во Република Македонија постојат 21 ученички 
дом, од кои во 17 финансирањето е од страна на Мини-
стерството за образование и наука, додека четири уче-
нички дома (кои се за посебни образовни потреби, како 
ученички дом за деца со оштетен вид, слух и говор и 
деца со пречки во развојот) се финансираат комбинира-
но преку Министерството за труд и социјална политика 
и Министерството за образование и наука. 

Сместувањето и исхраната на учениците во ученич-
ките домови е организирано според Правилникот за ра-
бота на домовите и програмата за воспитно-образовна-
та дејност. 
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Во учебната 2006/2007 година во ученичките домови 
во Република Македонија, сместување и исхрана користат 
2.171 ученици. Цената, која што ја плаќа Министерството 
за образование и наука, месечно за еден ученик изнесува 
4.080,00  денари и тоа за 10 месеци во годината. 

Со Програма во системот на стипендирање опфате-
ни се: 

• 2.000 талентирани ученици од средното образова-
ние; 

• ќе бидат доделени дополнителни 500 стипендии за 
талентирани ученици; 

• стипендии за децата-ученици на бранителите, кои 
се доделуваат согласно Законот за посебните права на 
припадниците на безбедносните сили на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр.02/02; 17/03); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• по 10 стипендии за одличните ученици-Роми; 
• стипендирање на 10 деца со посебни потреби и де-

ца без родители; 
• стипендии по други основи (согласно Одлука на 

Владата на Република Македонија). 
Во Потпрограма 5 А – Реконструкција на ученички 

домови, заради ограничените финансиски средства, се 
планира помали санациони зафати кај ученичките до-
мови.  

Согласно одобрените средства со Буџет за 2007 го-
дина Програмата за остварување и развој на дејноста 
на ученички стандард во 2007 година се реализираат во 
рамките на вкупните финансиски средства од раздел 
16001 – Министерство за образование и наука за Про-
грама 5 – Ученички стандард, Потпрограма 50 – Уче-
нички стандард и Потпрограма 5А - Реконструкција на 
ученички домови и тоа:  
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2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
 
Бр.19-1583/1                                      Претседател на Владата  

21 март 2007 година                                                                                                            на Република Македонија, 
     Скопје                                           м-р  Никола Груевски, с.р. 

__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
529. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за ученич-
киот и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 37/98 и 40/03) и член 34, став 
3 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2007 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.139/06), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  21.03.2007 годи-
на, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 
СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2007 ГОДИНА 

  
1. Програмата за остварување и развој на дејноста 

во студентскиот стандард за 2007 година е изготвена 
врз основа на планираните средства со Буџетот за 2007 
година и согласно Законот за ученички и студентски 
стандард и Програмата за работа на единките корисни-
ци на средства-студентските домови. 

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

Сместување и исхрана на студенти во Република 
Македонија се остварува во шест студентски домови, 
како и во дел од сместувачките капацитети на ученич-
ките домови. Во нив се сместени околу 5.500 студенти.  

Сместувањето на студентите во студентските домо-
ви е организирано според Правилникот за работа и 
програмата на домовите. 

Просечната цена за сместување и исхрана, која што 
ја плаќа Министерството за образование и наука, ме-
сечно за еден студент изнесува околу 3.000,00 денари и 
тоа за 10 месеци во годината. 

Во системот на стипендирање и кредитирање на 
студенти опфатени се:  

• 4.600 талентирани студенти; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ќе бидат доделени дополнителни 1.000 студентски 

стипендии, 120 стипендии за најталентирани ИТ-сту-
денти од прва година на студии и стипендии за обука 
во странство за 250 млади лица; 

• 3.900 студентски кредити; 
• 70 стипендии, за студенти кои студираат на уни-

верзитетите надвор од Република Македонија и го ос-
твариле правото на користење на стипендија од прет-
ходните години, за струки и дисциплини кои не биле 
застапени на нашите универзитети; 

• 120 владини стипендисти опфатени се во процесот 
на стипендирање и сместување; 

• Согласно Законот за посебните права на припад-
ниците на безбедносните сили на Република Македо-
нија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
02/02; 17/03) опфатени се и студенти-деца на браните-
лите. 

Со оглед дека во Програма 6, Потпрограма 60-Сту-
дентски стандард за буџетската 2006 година имаше 
пренесено обврски за неисплатени студентски кредити 
и стипендии, како и плаќања за сместување и исхрана 
на студенти во студентските домови, истите обврски се 
пренесоа и во 2007 година. 

Во Потпрограма 6 А – Реконструкција на студент-
ски домови се планира реконструкција на студентските 
домови, изработка на проект за нов студентски дом и 
други помали интервентни зафати кај студентските до-
мови. 

Согласно одобрените средства со Буџет за 2007 го-
дина, Програмата за остварување и развој на студент-
скиот стандард ќе се реализира во рамките на вкупните 
финансиски средства од раздел 16001 – Министерство 
за образование и наука за Програма 6 – Студентски 
стандард, Потпрограма 60 - Студентски стандард и 
Потпрограма 6 А – Реконструкција на студентски до-
мови и тоа:  
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530. 
Врз основа на член 70 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр2/06), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 21.03.2007 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТ-
РУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕ-
МУВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТ-
НО-ПОПРАВНИТЕ  УСТАНОВИ  ЗА  2007 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се уредуваат работите и роковите 
за финансирање на изградба, реконструкција, одржува-
ње на објекти и опремување на казнено- поправните и 
воспитно- поправните установи, вкупните средства по-
требни за извршување на програмата во целина, изво-
рот на средствата и орган надлежен за реализација на 
Програмата. 

 
II 

За извршување на активностите до декември 2007 
се предвидуваат следните инвестициони активности во 
вкупна висина од 71 000 000,00 ден. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ ЗА 

КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ  СРЕДСТВА ВО ВИСИНА 
ОД  64 300 000,00 ДЕНАРИ. 

 
1.1 ЗАТВОР КУМАНОВО 64 120 000 денари 
Изработка на елаборат за проценка на вредност; де-

тален проект за трафостаница, агрегат и далновод и де-
тален проект за прочистителна станица со таложник за 
затворот во Куманово. 

Адаптација и надградба на објектот Затвор Куманово. 
Надзор  над изведбата за адаптација и надградба на 

објектот  
Затвор Куманово. 
 
1.2 ЗАТВОР ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО СТРУМИЦА ЗА КОЕ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДС-
ТВА ВО ВИСИНА ОД 180 000,00 ДЕНАРИ. 

 
Изработка на идејни проекти за адаптација на Од-

делението во Струмица кое треба да прерасне во За-
твор Струмица. 

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
 
Бр.19-1584/1                                        Претседател на Владата 

21 март 2007 година                               на Република Македонија, 
     Скопје                                             м-р  Никола Груевски, с.р. 

__________________ 
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III 
2. НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА КАЗНЕНО- ПОП-

РАВНИТЕ И ВОСПИТНО- ПОПРАВНИТЕ УСТАНО-
ВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ВО ВКУ-
ПЕН ИЗНОС ОД 6 700 000, 00 денари  

2.1. НАБАВКА НА ТРАФОСТАНИЦА, АГРЕГАТ 
И ИЗВЕДБА НА ДАЛНОВОД ВО ЗАТВОРОТ ВО КУ-
МАНОВО 

2.1. НАДЗОР  НАД НАБАВКАТА НА ТРАФОСТА-
НИЦА, АГРЕГАТ И ИЗВЕДБА НА ДАЛНОВОД ВО 
ЗАТВОРОТ ВО КУМАНОВО 

 
IV 

За реализација на Програмата ќе се користат средс-
тва обезбедени со Буџетот на Република Македонија за 
2007 година, раздел 07002-Управа за извршување на 
санкциите, Програма 3-казнено-поправни установи, 
Капитална потпрограма 3А-Изградба, реконструкција  
и опремување на казнено-поправните установи, катего-
рија 48-Капитални расходи, ставка 481-градежни обје-
кти во износ од 64 300 000,00 денари и ставка 483-Ку-
пување на мебел, опрема, возила и машини во износ од 
6 700 000,00 денари. 

 
V 

За реализација на Програмата е надлежна Управата 
за извршување на санкциите. 

 
VI 

За извршувањето на Програмата се изготвува изве-
штајот во рокот предвиден за составување на годишна 
сметка на Управата за извршување на санкциите. 

 
VII 

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

 
     Бр. 19-1785/1                     Претседател на Владата  
21 март 2007 година              на Република Македонија, 

     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

531. 
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21.03.2007 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА 
МАКЕДОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ НА  

СТРАНСКИ ПАЗАРИ ВО 2007 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се утврдува начинот, условите, 

критериумите и постапката за користење на средства 
од Буџетот на Република Македонија наменети за по-
добрување на конкурентноста на македонските произ-
води и услуги на странските пазари во 2007 година (во 
натамошниот текст: Буџет). 

Средствата од Буџетот за оваа намена ќе се кори-
стат согласно намените од оваа програма со цел подо-
брување на конкурентноста и извозот на производите и 
унапредување на надворешно – трговската размена. 

Средствата од Буџетот на Република Македонија на-
менети за подобрување на конкурентноста на македон-
ските производи и услуги на странски пазари во 2007 го-
дина, ги распоредува Министерството за економија. 
Спроведувањето на постапката за користење на средс-
твата од Буџетот на Република Македонија за оваа наме-
на ќе го врши Комисија за спроведување на постапката 
за користење на средствата од Буџетот на Република 

Македонија наменети за подобрување на конкурентно-
ста на македонските производи и услуги на странски па-
зари во 2007 година, формирана од министерот за еконо-
мија (во натамошниот текст: Комисија). 

Комисијата ја спроведува постапката за доделување 
на средства од Буџетот на деловните субјекти – барате-
ли опфатени во точката 1 од глава II од оваа програма. 

Министерот за економија врз основа на предлог на 
Комисијата одобрува/одбива барање за надоместување 
на средства. 

 
II 

Средствата од Буџетот во вкупен износ од 
47.000.000,00 денари наменети за подобрување на кон-
курентноста на македонските производи и услуги на 
странски пазари во 2007 година, ќе се користат за след-
ниве намени: 

1. Надоместување на дел од трошоците на деловни-
те субјекти за сертификација на систем за квалитет 
(ISO/HACCP) или сертификација на производи во вку-
пен износ од 3.500.000,00 денари. 

За сертификација на систем за квалитет 
(ISO/HACCP) или сертификација на производи Мини-
стерството за економија надоместува 50% од докажа-
ните трошоци на деловните субјекти. Висината на на-
доместените трошоци не може да изнесува повеќе од 
60.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – 
барател на средства (во натамошниот текст: барател). 

2. Изработка и печатење на промотивни материјали 
од страна на Министерството за економија во вкупен 
износ од 3.500.000,00 денари и тоа: 

- печатење Брошура „Водич за инвестирање“ 5.000 
примероци и CD „Водич на инвестирање“ 1.000 приме-
роци 250.000,00 денари; 

- Папки 5.000 примероци 250.000,00 денари; 
- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 

2.000 примероци каталози за претставување на инду-
стријата за преработка на овошје и зеленчук 400.000,00 
денари; 

- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 
2.000 примероци каталози за претставување на високо-
квалитетни македонски вина 400.000,00 денари; 

- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 
2.000 примероци каталози за претставување на произ-
водители на минерална вода 400.000,00 денари; 

- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 
2.000 примероци каталози за претставување на тек-
стилна индустрија  400.000,00 денари; 

- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 
2.000 примероци каталози за претставување на дрвна 
индустрија 400.000,00 денари; 

- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 
2.000 примероци каталози за претставување на произво-
дителите на кондиторски производи 400.000,00 денари; 

- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 
2.000 примероци каталози за претставување на млечна-
та индустрија 400.000,00 денари; 

- Изработка на веб портал за претставување на серти-
фицирани компании од Регистарот 200.000,00 денари. 

3. За реализација на Програмата за работа и Финан-
сискиот план за 2007 година, на Агенцијата за странски 
инвестиции на Република Македонија ќе бидат префр-
лени средства во вкупен износ од 32.000.000,00 денари. 

4. Проект – кампања „Црвено Сонце“ во вкупен из-
нос од 8.000.000,00 денари. 

 
III 

Министерството за економија за реализација на бу-
џетските средства ќе достави извештај со финансиски 
показатели до Владата на Република Македонија за реа-
лизираната Програма за подобрување на конкурентноста 
на македонските производи и услуги на странски пазари 
во 2007 година, како и за постигнатите резултати и 
образложение за евентуалните отстапувања од планира-
ните активности, заклучно со 31.01.2008 година. 
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IV 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 19-924/1                        Заменик на претседателот 
21 март 2007 година                 на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
532. 

Врз основа на член 57, став 7 од Законот за здравје 
на растенијата (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр.29/05), Владата на Република Македонија  
на седницата, одржана  на 21.03.2007 година , донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА ВО 2007 ГОДИНА 
 

I 
Средствата  за превенции и мерки за здравје на рас-

тенијата во 2007 година се утврдуваат во износ од 
14.000.000,00 денари и тоа од следните извори: 

 
    во денари 

1.Средства од Буџетот на Репуб-
лика Македонија раздел 14001,про-
грама 5, потпрограма 51, категорија 
46, ставка 464 14.000.000,00 

 
II 

Средствата утврдени во I дел  и на оваа програма ќе 
се користат за: 

 
СТАВКА                   предвидени средства во денари 

 
1.Следење, прогнозирање и одредување 
мерки за спречување на појавата и ши-
рењето на растителни штетни организми 700.000,00 
2.Интервенции-мерки за сузбивање на 
ново појавените, каламитетни и со јак 
интензитет појави на растителни штет-
ни организми 800.000,00 
3.Надоместок за уништени растенија и 
производи и надокнадување на репро-
материјали 500.000,00 
4.Воведување на регистри на произво-
дители за воспоставување на извозен и 
увозен систем на растенија и производи 
од растително потекло 200.000,00 
5.Ставање во функција на регионални 
лабаратории и лабаратории на гранич-
ни премини 3.300.000,00 
6.Извршување на специјализирани лаба-
раториски тестови, детерминирање на 
штетни организми, лабараториска опре-
ма, материјали за вршење на анализите, 
односно ставање во функција на Држав-
ната фитосанитарна лабараторија 2.100.000,00 
7.Анализа за состојбата со (употреба 
на) средствата за заштита на растенија-
та и ефектите од примена на Законот за 
заштита на растенијата 300.000,00 
8.Програма за контрола и постконтрола 
на средствата за заштита на растенијата 600.000,00 
9.Анализа на состојбата на опремата за 
апликација на средства за заштита на 
растенијата, институционална структу-
ра и легислатива 200.000,00 
10.Финансирање на активности за 
оформување на законите, поблиски 
прописи и други акти 900.000,00 

11.Финансирање на стручни комисии 
за регистрација на средства за заштита 
на растенијата, за утврдување на при-
суство и интензитет на штетни организ-
ми  и висина на надоместок за униште-
ни растенија и производи и за потврду-
вање на IPPS 1.000.000,00 
12.Опремување на фитосанитарната 
инспекција за вршење на фитосанитар-
на инспекција и заштита при работа 1.200.000,00 
13.Обука на фитосанитарни инспекто-
ри, регионални известувачи и други 
надлежни служби 1.200.000,00 
14.Организирање на фитосанитарни со-
ветувања на производители и други ли-
ца вклучени во извозниот и увозниот 
систем 200.000,00 
15.Одржување и надградување на ин-
формативниот систем на Фитосанитар-
ната управа 400.000,00 
16.Трошоци за реализација на годишна-
та програма 200.000,00 
17.Непредвидени мерки 200.000,00 

 
III 

Средствата од дел II, точка 1 на оваа програма во 
износ од 700.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- следење на растителни штетни орга-
низми од листата  I А и II А 200.000,00 
- прогнозирање на растителни штетни 
организми според посебни програми 200.000,00 
- одредување на интервентни мерки за 
локализирање и сузбивање на штетни 
организми 200.000,00 
- изготвување годишен извештај за со-
стојбата со штетни организми 100.000,00 

 
IV 

Средствата од дел II,  точка 2 на оваа програма во 
износ од  800.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- сузбивање на марокански, италијан-
ски скакулци и зрикавци 200.000,00 
- сузбивање на полски глодачи 200.000,00 
- сузбивање на нематоди 200.000,00 
- сузбивање на штетник – Bemisija 
tabaci 200.000,00 

 
V 

Средствата од дел II,  точка 3 на оваа програма во 
износ од  500.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- надоместок за уништени овошни и ло-
зови стебл 200.000,00 
- надоместок за уништени расадници  
на цвеќе 200.000,00 
- надоместок на уништени посеви ту-
тун и други посеви 100.000,00 

 
VI 

Средствата од дел II,  точка 4 на оваа програма во 
износ од 200.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- воведување на регистри на произво-
дители за воспоставување на извозен и 
увозен систем на растенија и производи 
од растително потекло 100.000,00 
- воспоставување на пилот пасошки си-
стем 100.000,00 
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VII 
Средствата од дел II,  точка 5 на оваа програма во 

износ од 3.300.000,00 денари ќе се користат за: 
 

- обезбедување на лабораториска опрема 
за регионалните лаборатории за прогно-
зирање и детерминирање на растителни 
штетници 2.000.000,00 
- обезбедување на лабораториска опре-
ма за граничните лаборатории за детер-
минирање на растителни штетници 900.000,00 
- обезбедување на опрема за земање на 
примероци  и репроматеријали за рабо-
та на лабораториите  400.000,00 

 
VIII 

Средствата од дел II,  точка 6 на оваа програма во 
износ од  2.100.000,00 денари ќе се користат за: 

 
Извршување на специјализирани лаба-
раториски тестови, детерминирање на 
штетни организми, лабараториска опре-
ма, материјали за вршење на анализите 
односно ставање во функција на Држав-
ната фитосанитарна лабараторија 2.100.000,00 

 
IX 

Средствата од дел II, точка 7 на оваа програма во 
износ од  300.000,00 денари ќе се користат за: 

 
Анализа за состојбата со (употреба на) 
средствата за заштита на растенијата и 
ефектите од примена на Законот за за-
штита на растенијата 300.000,00 

 
X 

Средствата од дел II,  точка 8 на оваа програма во 
износ од 600.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- изготвување на програма за контрола, 
постконтрола на средства за заштита на 
растенијата 200.000,00 
- испитување на квалитетни својства на 
средства за заштита 200.000,00 
- испитување на чистота на активна мате-
рија вклучена во средствата за заштита 100.000,00 
- испитување на ефикасноста и рези-
стентноста  на средства за заштита 100.000,00 

 
XI 

Средствата од дел II,  точка 9 на оваа програма во 
износ од 200.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- анализа на состојбата со опрема за ап-
ликација на средства за заштита на рас-
тенијата, институционална структура и 
легислатива  100.000,00 
- едукација на производители и изго-
твување на прирачник 100.000,00 

 
XII 

Средствата од дел II,  точка 10 на оваа програма во 
износ од  900.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- финансирање на активности за офор-
мување на законите, поблиски прописи 
и  вклучување на локални експерти 900.000,00 

XIII 
Средствата од дел II,  точка 11 на оваа програма во 

износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за: 
 

- стручен совет   400.000,00 
- стручни комисии за регистрација на 
средства за заштита на растенијата 400.000,00 
- за утврдување на присуство и интен-
зитет на штетни организми  и висина на 
надоместок за уништени растенија и 
производи 200.000,00 

 
XIV 

Средствата од дел II, точка 12 на оваа програма во 
износ од 1.200.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- ���������� �� ��������������� ���������� �� ������ �� 
������������� ���������� � ������� ��� ������ 1.200.000,00 

 
XV 

Средствата од дел II,  точка 13 на оваа програма во 
износ од 1.200.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- обука на фитосанитарни инспектори, 
регионални известувачи и други над-
лежни служби 1.200.000,00 

 
XVI 

Средствата од дел II,  точка 14 на оваа програма во 
износ од 200.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- организирање на фитосанитарни сове-
тувања  на производители и други вклу-
чени во извозниот и увозниот систем 200.000,00 

 
XVII 

Средствата од дел II,  точка 15 на оваа програма во 
износ од 400.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- одржување и надградување на инфор-
мативниот систем на Фитосанитарната 
управа 200.000,00 
- одржување и надградување на инфор-
мативниот систем на Фитосанитарната 
инспекција на граничните премини и во 
внатрешноста 100.000,00 
- воспоставување на информативен си-
стем во регионалните лабаратории 100.000,00 

 
XVIII 

Средствата од дел II,  точка 16 на оваа програма во 
износ од 200.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- гориво за возила кои се користат за 
увид на терен во време на вегетација 100.000,00 
- за лица ангажирани за спроведување и 
контрола на мониторинг, следење,детер-
минирање,одредување оптимални роко-
ви, мерки и интервенции на штетни орга-
низми 100.000,00 

 
XIX 

Средствата од дел II,  точка 17 на оваа програма во 
износ од 200.000,00 денари ќе се користат за: 

 
- непредвидени мерки 200.000,00 

XX 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТ
534. 

Врз основа на член 40 став 7 од Законот за семенски и саден мат
весник на РМ” бр. 39/2006), министерот за земјоделство, шумарство и в

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈА
 

Член 1 
Содржина на правилникот

Средствата од дел III, алинеите 1, 2, 3 и 4 , дел  X,  
алинеите 1, 2 , 3 и 4, дел XI,  алинеите 1 и 2, дел XVI  
на оваа програма ќе се исплатуваат по склучен договор 
помеѓу министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство и овластени  правни лица, јавно научни  и 
образовни институции и  

Средствата од дел VI алинеите 1 и 2, дел ХII и ХIII,  
ќе се исплатуваат со решение од  министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

Средствата од дел XVIII ќе се исплатуваат  по до-
бивање на валиден финансиски документ (фактура, 
профактура и др).  

Останатите средства од оваа програма ќе се испла-
туваат на правно или физичко лице кое ги исполнува 
условите пропишани со Законот за здравје на растени-
јата (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.29/05), Законот за заштита на растенијата (“Службен 
весник на Република Македонија“  бр. 25/98) по склу-
чен договор помеѓу министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство и правно или физичко лице, 
односно со решение од  министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Приоритет во спроведување на мерките на оваа 
програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја докол-
ку се појават заразни болести во поголем обем. 

 
XXI 

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

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

 
XXII 

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

 
Бр.19-1524/1                      Претседател на Владата  

21 март 2007 година              на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р  Никола Груевски, с.р. 

___________ 
533. 

Врз основа на член 57, став 2 од Законот за семен-
ски и саден материјал за земјоделски растенија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.03.2007 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА 2007 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се помага производството, кон-

тролата на сертифициран семенски и саден материјал, 
воведување во производство на нови поквалитетни 
сорти на земјоделски растенија, создавање на услови за 
долготрајно чување на семенскиот материјал, израбо-
тка на законски и подзаконски акти од областа на семе-
то и садниот материјал и нивно усогласување со ЕУ за-
конодавство. 

 
II 

Средствата за извршување на мерките од дел 1 на 
оваа програма се обезбедени од Буџетот на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 139/06), согласно раздел 14001, програма 5, 
подпрограма 52, категорија 46, ставка 464, ќе се реали-
зираат според дел III од оваа програма. 

III 

Средствата од дел II на оваа програма, во износ од 
700.000,00 (седумстотини илјади денари), ќе се кори-
стат за правни и физички лица за следните намени: 

 
Бр. Активност(и) на програмата Денари 
1. Финансиска поддршка за создава-

ње услови за работа на пунктовите 
на Ген Банка во Скопје, Струмица 
и Прилеп и чување на семе од 
автохтони, домашни признати и 
воведени странски сорти земјодел-
ски растенија 150.000,00 

2.  Финансиска поддршка за работни 
групи за изготвување на подзакон-
ски акти од Закон за семенски и са-
ден материјал за земјоделски рас-
тенија и изработка на Закон за за-
штита на нови сорти земјоделски 
растенија 300.000,00 

3.  Koнтрола над површините за про-
изводство на сертифициран семен-
ски и саден материјал и поставува-
ње на постконтролни опитни пар-
цели (постконтрола) 100.000,00 

4.  Финансиска поддршка за дел од 
трошоците за изведување на сорт-
ни опити за признавање на нови 
сорти и за статистичка обработка 
на добиените резултати за потреби-
те на Комисијата за национална 
сортна листа 50.000,00 

5.  Финансиска поддршка за изработка 
на Национална сортна листа од 
земјоделски растенија 100.000,00 

 ВКУПНО 700.000,00 
 

IV 
1. Исплатата на средствата од оваа програма го вр-

ши министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Доколку дојде до извршување на некои од мерките, 
предвидени со оваа програма во поголем обем, а друга 
биде реализирана во помал обем, министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство во рамките на 
предвидените средства врши пренамена на средствата 
по мерки. 

2. Правата и обврските на корисниците на средства-
та по оваа програма од дел III се утврдуваат на следни-
от начин: 

а) со договор што го склучува министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство со правно лице 
за мерките од дел III точката 1; 

б) со решение на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство за мерките од дел III точките 
2, 3, 4 и 5. 

 
V 

Средствата по оваа програма се неповратни. 
 

VI 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 19-1522/1              Заменик на претседателот 
21 март 2007 година              на Владата на Република 

    Скопје                               Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 



Стр. 16 - Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 март 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б.) КОЛИЧИНИ СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА СОРТНИ ОПИТИ ОД ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА

В.) КОЛИЧИНИ СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА СОРТНИ О
ХРАНА 
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Г.) КОЛИЧИНИ НА СЕМЕ ЗА СОРТНИ ОПИТИ ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
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Престанување на важење 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Упатството за количеството на ре-
продукциониот материјал што мора да се достави зара-
ди испитување на сортата во огледно поле и во лабора-
торија и за начинот за доставување („Службен весник 
на РМ“ бр. 53/97). 

 
 
535. 

Врз основа на член 40 став 7 од Законот за семен-
ски и саден материјал за земјоделски растенија („Сл. 
весник на РМ” бр.39/2006), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л НИ К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА НА СОРТАТА 
СО СОРТНИ ОПИТИ И ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА НА-
ЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ  

РАСТЕНИЈА  
Член 1 

Содржина на правилникот  
Со овој правилник се утврдува висината на надоме-

стување на трошоците за испитување на вредноста за 
производство и употреба на сортата со сортни опити и 
висината на надомест за работата на Комисијата за На-
ционална сортна листа за земјоделски растенија. 

 
Член 2 

Висина на трошоците  
Висината на трошоците за испитување на вредноста 

за производство и употреба на сортата со сортни опити  
изнесува: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 

Влегување во сила  
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република  
Македонија”.  
   Бр.08-3552/4     
март 2007 година                                    Министер, 
         Скопје                                  Ацо Спасеноски, с.р. 

 
 

 
Член 3 

Надомест за работа на Комисијата  
Висината на надомест за работа на Комисијата за 

Национална сортна листа изнесува: 
- за претседателот на Комисијата по 300 денари за 

секоја испитана сорта и 
- за  секој член на Комисијата по  200 денари за се-

која испитана сорта. 
 

Член 4 
Престанување на важење на правилник  

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за висината, начинот 
и временските  рокови на плаќање на трошоците на по-
стапката за признавање и одобрување на сортата и за 
контрола на сортата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/2001).  

 
Член 5 

Влегување во сила на правилникот  
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
   Бр.08-3552/3     
март 2007 година                               Министер,  

   Скопје                             Ацо Спасеноски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

536. 
Врз основа на член 89-и од Законот за социјална за-

штита (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/05), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ  НА 
СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЈА  НА ГРАЃАНИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА  

НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА  
Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за доделу-
вање на средства на здруженија на граѓани за вршење на 
одредени работи од областа на социјалната заштита 
(“Службен весник на Република Македонија“бр.24/05) 
во член 6 алинеја 1 зборовите „од 1“ се бришат. 

Во алинеја 2 зборовите „од 20“ се бришат. 
Во алинеја 3 зборовите „од 45“ се бришат.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
       Бр.10-2866/1                            
19 март 2007 година                               Министер, 

     Скопје                                    Љупчо Мешков, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

537. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Подмол - Оп-
штина Прилеп. 

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

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

 
Бр. 09-3377/1                                      

22 март 2007 година                           Директор, 
     Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 
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538. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-

тастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КА-
ТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на недвиж-

ностите за катастарската општина Марул - Општина 
Прилеп. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижностите 
од став 1 од ова решение, престанува да се применува ката-
старот на земјиштето за КО Марул, установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето (“Службен весник 
на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-3378/1                                    

22 март 2007 година                                  Директор, 
     Скопје                                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
539. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КА-
ТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на недвиж-

ностите за катастарската општина Штавица - Општина 
Прилеп. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижностите 
од став 1 од ова решение, престанува да се применува ката-
старот на земјиштето за КО Штавица, установен според За-
конот за премер и катастар на земјиштето (“Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-3379/1                                      

22 март 2007 година                                 Директор, 
     Скопје                                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
540. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КА-
ТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на недвиж-

ностите за катастарската општина Селце - Општина 
Штип. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Со денот на примената на катастарот на недвижностите 
од став 1 од ова решение, престанува да се применува ката-
старот на земјиштето за КО Селце, установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето (“Службен весник 
на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).  

Бр. 09-3380/1                                      
22 март 2007 година                               Директор, 

     Скопје                                Љупчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
541. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно ра-
ботење (“Сл.весник на РМ” бр.34/01, 49/01, 103/01 и 
51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за рабо-
та на нерезиденти со хартии од вредност во Република 
Македонија (“Сл.весник на РМ” бр.53/02, 11/03, 19/03 и 
14/04) и член 68 став 2 од Законот за Народна банка на Ре-
публика Македонија (“Сл.весник на РМ”. бр. 3/02, 51/03, 
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВО-
ТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА БАН-

КА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Овластените банки можат, од  Народна банка на Ре-

публика Македонија, да купуваат права за купување на де-
визи по продажни курсеви на Народна банка на Република 
Македонија. 

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на оваа 
Одлука , се однесуваат на еден квартал. 

3. Овластените банки ги купуваат правата за купување 
на девизи, во евра по продажен курс на Народна  банка на 
Република Македонија, по следната вредност:  
Валута во девизи         Количина           Вредност во денари 
   Евро (ЕУР)                      1                            0,13  

4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на Народ-
на банка на Република Македонија.  

5. Цената на правото за купување на девизи по про-
дажни курсеви на Народна банка на Република Македони-
ја, важи од 01.04.2007 до 30.06.2007  година. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишува-
њето, а ќе се применува од 01.04.2007 година и ќе се објави 
во “Службен весник на Република Македонија”.  
    Бр.02-14/1921 
23 март 2007 година                                 Гувернер, 

   Скопје                                     м-р Петар Гошев, с.р.  
_______________________________________________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА  
��� ������ �� ������ 10 �� ������� �� ������� �� ������� �� ��������� ����-

������ („������� ������ �� ��“ ��. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 
26/2002, 46/2002 � 37/2005), �������������� �� ���� � ��������� �������� 

 
О Б Ј А В У В А  

1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 
2007 година, во однос на месец јануари 2007 година, се на 
исто ниво. 

2. Исплатата на платите за месец февруари 2007 годи-
на, во однос на месец јануари 2007 година, работодавачи-
те од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утвр-
дено за претходниот месец. 

                                     Министер, 
             Љупчо Мешков, с.р. 
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