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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1436. 

Врз основа на член 12, став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 
и 67/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.06.2008 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ 
ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ И  

ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тации за средно образование по општини и градот 
Скопје за 2009 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2009 
година, во раздел 160.01 Програма А2-пренесување на 
надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе 
се врши финансирање на дејноста средно образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на средните училишта согласно За-
конот за средното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07 и 49/07) и кои ги исполниле условите согласно 
член 46 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07) за финансирање 
со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотации за 
средното образование по општини и градот Скопје се: 
основна сума по општина и градот Скопје, бројот на 
ученици во средно образование и број на ученици во 
стручно образование во општината и градот Скопје. 

 
Член 5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за 
средно образование е според формулата: 

 
БДСо = О+ПУо х С 
 
ПУо = Уо + Ус х Кс 
 
БДСо – Блок дотација за средно образование за оп-

штина 
О – Основна сума по општина 
ПУо – Пондерирани ученици во општина 
С – Стандард (износ) по ученик 
Уо – Вкупно ученици во средно образование во оп-

штина 
Ус – Број на ученици во стручно образование во оп-

штина 
Кс – Коефициент (пондер) за стручно образование 

(0.1). 

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се кори-

стат за остварување на дејноста на средните училишта и 
тоа за: плати, наемнини и надоместоци на вработените, 
стоки и други услуги (комуналии, греење, електрична 
енергија, комуникации и транспорт, канцелариски мате-
ријали, алат и ситен инвентар, средства за одржување 
хигиена, весници и списанија, тековно одржување, дру-
ги договорни услуги, други оперативни расходи). 

 
Член 7 

Средствата за блок дотации ќе се насочуваат по оп-
штини и градот Скопје од Буџетот на Република Маке-
донија, преку Министерството за образование и наука, 
месечно или по динамика во договор со Министерство-
то за финансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2009 го-
дина. 

 
     Бр. 19-3145/1               Заменик на претседателот 
24 јуни 2008 година                на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија,  
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1437. 

Врз основа на член 12, став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 
и 67/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.06.2008 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТА-
ЦИИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ  

ЗА 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тации за основното образование по општини за 2009 
година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 
2009 година, во раздел 160.01 Програма А2-прене-
сување на надлежностите на единиците на локалната 
самоуправа, ќе се врши финансирање на дејноста 
основно образование. 
 

Член 3 
Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 

распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на основните училишта согласно За-
конот за основното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 55/05, 81/05, 113/05, 
35/06, 70/06 и 51/07) и кои ги исполниле условите сог-
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ласно член 46 од Законот за финансирање на единици-
те на локалната самоуправа („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07) за фи-
нансирање со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотации за ос-
новно образование по општини се: основна сума по оп-
штина, бројот на ученици во општината, број на учени-
ци во предметна настава, број на ученици со посебни 
потреби, густина на населеност на општината. Во рас-
пределбата ќе се користи и механизам на прагови (до-
лен и горен праг). 

 
Член 5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за ос-
новно образование е според формулата: 

 
БДОо=О+ПУо х С 
 
ПУо=Уо+ (Уо х Кг+Уп х Кп + Упп х Кпп) 
 
БДОо – Блок дотација за основно образование за 

општина 
О – Основна сума по општина 
ПУо – Пондерирани ученици 
С – Стандард (износ) по ученик 
Уо – Вкупен број на ученици во општина 
Уп – Број на ученици во предметна настава во оп-

штина 
Упп – Број на ученици со посебни потреби во оп-

штина 
Кп – коефициент (пондер) за предметна настава 

(0.2) 
Кпп – коефициент (пондер) за ученици со посебни 

потреби (1) 
Кг – коефициент (пондер) за густина на население 

на општина: 
до 20 жители на км2   - (0.6) 
од 20 до 50 жители на км2  - (0.4) 
од 50 до 70 жители на км2  - (0.2). 
 

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се ко-

ристат за остварување на дејноста на основните учи-
лишта и тоа за: плати, наемнини и надоместоци на 
вработените, стоки и други услуги (комуналии, 
греење, електрична енергија, комуникации и транс-
порт, канцелариски материјали, алат и ситен инвен-
тар, средства за одржување хигиена, весници и спи-
санија, тековно одржување, други договорни услуги, 
други оперативни расходи, исхрана и сместување на 
ученици во ученички интернати и дом-семејство и 
превоз на ученици). 

 
Член 7 

Средствата за блок дотации ќе се насочуваат по оп-
штини од Буџетот на Република Македонија, преку 
Министерството за образование и наука, месечно или 
по динамика во договор со Министерството за финан-
сии. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2009 година. 

 
Бр. 19-3147/1                    Заменик на претседателот 

24 јуни 2008 година               на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1438. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО  
НА ЈП АГРО-БЕРЗА – СКОПЈЕ ЗА 2007 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годиш-

ната сметка и Годишниот извештај за работењето на 
ЈП АГРО-БЕРЗА-Скопје за 2007 година бр. 01-119/2 
од 28.02.2008 година и бр. 02-119/3 од 28.02.2008 
година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно 
претпријатие, на седницата одржана на 28.02.2008 
година. 

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

 
Бр. 19-1637/1                Заменик на претседателот 

24 јуни 2008 година               на Владата на Република 
        Скопје                                Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1439. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОС-
ТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП АГРО-БЕРЗА –  

СКОПЈЕ ВО 2007 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

начинот на употреба на средствата остварени од рабо-
тењето на ЈП АГРО-БЕРЗА-Скопје во 2007 година, бр. 
02-347/2 донесена од Управниот одбор на ова јавно 
претпријатие. 

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

 
Бр. 19-1637/2               Заменик на претседателот 

24 јуни 2008 година               на Владата на Република 
        Скопје                               Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1440. 
Врз основа на член 54, став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ 
СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од досегашниот корисник Мини-
стерството за култура на Република Македонија, се да-
ваат на трајно користење патничките моторни возила: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
на Националната установа Фестивал „Охридско ле-

то“ – Охрид. 
 

Член 2 
Министерот за култура склучува договор со дире-

кторот на Националната установа Фестивал „Охридско 
Лето“ – Охрид за правата и обврските за движните 
ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 19-3062/1              Заменик на претседателот 
24 јуни 2008 година               на Владата на Република 
          Скопје                             Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1441. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за престанок на користење и давање 
на користење на делови од недвижни ствари бр. 19-
3826/1 од 25 октомври 2005 година и бр. 19-1960/1 од 9 
мај 2006 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 93/05 и 60/06) во членот 1 ставот 2 бројот 
„610“ се менува со бројот „430“, а бројот „1646“ се ме-
нува со бројот „16467/1“. 

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

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

 
    Бр. 19-3101/1               Заменик на претседателот 
24 јуни 2008 година                на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1442. 

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 
и 19/08), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТ-
ДИПЛОМСКИ  СТУДИИ  ОД ОБЛАСТА НА ЕУ ВО  

СТРАНСТВО ЗА 2008/2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Одлуката за доделување средства за постдип-

ломски студии од областа на ЕУ во странство за 
2008/2009 година, донесена од Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/08) 

- во членот 5 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Утврдената висина на просек за потребите за кан-

дидати за доделување на стипендии од став 1, алинеја 3 
од овој член не се однесува за кандидатите за стипен-
дии на кои ќе им се доделат средства преку соработка-
та со Кралството Холандија“. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 19-3289/1                    Заменик на претседателот 
24 јуни 2008 година               на Владата на Република 

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

___________ 
1443. 

Врз основа на член 16, став 3, 4 и 6 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07 и 
29/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.06.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО 2008 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за приоритетна изработка на ур-

банистички планови во Република Македонија во 2008 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 21/08, 29/08, 39/08 и 54/08), во точката 1 по потточ-
ка 1.4. се додаваат три нови потточки 1.5., 1.6. и 1.7. 
кои гласат: 
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1.5. Изработка на ДУП – Централно зеленило по-
крај река Вардар Градски парк 2 – планот ќе го финан-
сира и изработува општина Центар. 

1.6. Изменување и дополнување на ДУП за Реонски 
центар Карпош 3 – планот ќе го финансира и изработу-
ва општина Карпош. 

1.7. Изменување и дополнување на ДУП „Судска 
палата“ – планот ќе го финансира и изработува општи-
на Центар. 

Потточките 1.5, 1.6, 1.7. и 1.8. стануваат потточки 
1.8., 1.9., 1.10. и 1.11. 

2. Во точката 1 во потточка 1.5. која станува пот-
точка 1.8, во табелата точките под реден број 6, 55 и 69 
се бришат. 

3. Во потточката 1.5., во точката под реден број 4 из-
носот 1.500.000,00 се заменува со 1.000.000,00 денари. 

- Во точката под реден број 14, во делот активност 
зборовите: „Изработка на студија за организација и ур-
банизација на простор за нов град позади Зајчев рид“ 
се заменуваат со зборовите: „Изработка на Урбани-
стичка документација за проширување на УП за Бар-
довци на локалитетот позади Зајчев рид позади пругата 
во правец до магистралниот пат“, 

- Во точката под реден број 15, во делот изработу-
вач на план, зборовите: „Агенција за планирање на 
просторот“ се заменуваат со зборовите: „општина 
Охрид“, 

- Во точката под реден број 19, во делот активност, 
зборовите: „Измена и дополнување на ГУП на Град 
Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Изработка на Нов 
ГУП на Град Скопје“,  

- Во точката под реден број 24, во делот активност 
зборовите: „Изработка на физибилити студија за орга-
низација и урбанизација на простор за нов град меѓу 
Св. Петка и Х.Ц. Козјак, 6000 куќи“ се заменуваат со 
зборовите: „Изработка на УПВНМ на простор за нова 
викенд населба на локалитетот меѓу Св. Петка и 
Х.Ц.Козјак“, а износот „5.000.000,00“ денари се заме-
нува со износот „3.600.000,00“ денари, 

- Во точката под реден број 32, во делот изработу-
вач на план, зборовите: „Агенција за планирање на 
просторот“ се заменуваат со зборовите: „општина Кар-
пош“ и  

- Во точката под реден број 63, во делот активност, 
зборовите: „Урбанистички план вон населено место 
Штрбово“ се заменуваат со зборовите: „Урбанистички 
план вон населено место Долно Дупени“. 

4. Во точката 1, во потточка 1.5., во табелата по 
потточката под реден број 72, се додаваат 4 нови точки 
под реден број 73, 74, 75 и 76: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 19-3125/1               Заменик на претседателот 
24 јуни 2008 година               на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1444. 
По извршеното срамнување со изворниот текст 

утврдено е дека во Правилникот за дополнување на 
Правилникот за начинот на вршење на проверка и 
преглед на граничен премин на пратки од животинско 
потекло кои се внесени како личен багаж на патни-
ците и се наменети за лична употреба или некомер-
цијални цели ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 75/2008), направена е техничка грешка, 
поради што се дава 

 
ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИК 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД НА 
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН НА ПРАТКИ ОД ЖИВОТИН-
СКО ПОТЕКЛО КОИ СЕ ВНЕСЕНИ КАКО ЛИЧЕН 
БАГАЖ НА ПАТНИЦИТЕ И СЕ НАМЕНЕТИ ЗА 
ЛИЧНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕЛИ 

 
Во членот 1, броевите “113/2007” се заменуваат со 

броевите “36/08”. 
 

    Бр. 11-18553/4 
25 јуни 2008 година                               Министер, 

  Скопје                                  Ацо Спасеноски, с.р. 
____________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1445. 
Врз основа на член 88, став 1, точка б) и член 184, 

точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комиси-
јата за хартии од вредност, на седницата одржана на 
09.06.2008 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-

полнувања на Правилата за тргување на Македонска 
берза АД Скопје бр. 02-2963/1 од 24.12.2007 година, 
доставена до Комисијата за хартии од вредност на ден 
15.01.2008 година и евидентирана под деловоден ар-
хивски број 08-218/1. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје во 
Одлуката од точка 1 на ова решение да ги имплемен-
тира: 

- став 6 од членот 27 од Правилата за тргување на 
Македонска берза АД Скопје од јули 2007 година, кој 
гласи: „Одборот на директори на Берзата е овластен по 
потреба, без претходна согласност од Комисијата за 
хартии од вредност да врши промени на износите и 
бројот на трговските денови наведени во став 3 на овој 
член, и за тоа ги известуваат сите членки на Берзата, 
Комисијата за хартии од вредност и јавноста три дена 
пред настанување на промените во истото“; 

- втората реченица од став 9 од член 31 од Прави-
лата за тргување на Македонска берза АД Скопје од 
јули 2007 година која гласи: „Во текот на денот, 
цената формирана со завршувањето на секоја преки-
нувачка аукција за секоја хартија од вредност прет-
ставува моментална референтна цена за таа хартија од 
вредност“. 

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје да 
достави до Комисијата за хартии од вредност пречи-
стен текст на Правилата за тргување на Македонска 
берза АД Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесувањето и истото ќе се објави во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 08-218/3          Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                    Претседател, 
        Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1446. 
Врз основа на член 11 став 4 од Законот за нотари-

јатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/08), претседате-
лот на Нотарската комора на Република Македонија, на 
ден 30.06.2008 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА 
 
1. Именуваните нотари: 
    1. Владимир Петар Голубовски – за подрачјето на 

Основните судови на градот Скопје; 
    2. Силвана Страхил Шандуловска – за подрачјето 

на Основните судови на градот Скопје; 

    3. Невенка Киро Зојчевска-Вучидолова – за по-
драчјето на Основните судови на градот Скопје; 

    4. Лидија Миле Смиљаноска – за подрачјето на 
Основните судови на градот Скопје; 

    5. Роберт Живко Стојковски – за подрачјето на 
Основните судови на градот  Скопје, ќе започнат со ра-
бота на ден 10.07.2008 година. 

2. Решението стапува во сила веднаш со неговото 
донесување. 

3. Решението да се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
Бр. 02-767/1                  Нотарска комора на РМ 

30 јуни 2008 година                           Претседател, 
         Скопје                            Златко Николовски, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
1447. 

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на до-
бивка – пречистен текст („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 27/06), Државниот завод за стати-
стика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

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

донија во периодот јануари – јуни 2008 година, во од-
нос на просечните цени на мало во 2007 година изнесу-
ва 6,4%. 
      

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

___________ 
1448. 

Во согласност со член 10 од Законот за пензиско и 
инвалидско осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 
24/2000), Државниот завод за статистика го објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

ЈУНИ 2008 ГОДИНА 
 
Движењето на трошоците на животот во Република 

Македонија во првото полугодие од 2008 година (пери-
од: јануари – јуни 2008 година) во однос на второто по-
лугодие од 2007 година (период: јули – декември 2007 
година) изнесува 6,7%. 

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



3 јули 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 79 - Стр. 7 

 
 
 

79



Стр. 8 - Бр. 79 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 јули 2008 
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Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
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