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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2881. 

Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
4.11.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН-
ФРАСТРУКТУРА  МАКЕДОНСКИ  ЖЕЛЕЗНИЦИ  

- СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за дополнување на Статутот на Јавното прет-
пријатие за железничка инфраструктура Македонски 
железници - Скопје, бр. 1344/1-77 од 19.09.2008 годи-
на, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпри-
јатие, на седницата одржана на 19.09.2008 година.  

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

 
  Бр. 19-5080/1                   Заменик на претседателот  

4 ноември 2008 година            на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2882. 

Врз основа на член 54, став 2 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 4.11.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од досегашниот корисник Мини-

стерството за внатрешни работи се даваат на користе-
ње 5 (пет) мобилни станици за земање на биометриски 
податоци за издавање на нови патни исправи во Дипло-
матско-конзуларните претставништва на Република 
Македонија на Министерството за надворешни работи. 

Движните ствари од ставот 1 на овој член се даваат 
на користење за временски период од 20 (дваесет) го-
дини без надоместок. 

 
Член 2 

Министерството за внатрешни работи склучува до-
говор со министерот за надворешни работи за правата 
и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлу-
ка кои се даваат на времено користење. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 19-5495/1                   Заменик на претседателот  

4 ноември 2008 година            на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2883. 
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 4.11.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на недвижната ствар – работни простории на 
ул.„Пролет“ бр. 1 Скопје, евидентирани на КП бр. 
13617, КО Центар 1 Скопје, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава 
на користење на Министерството за внатрешни работи. 

 
Член 3 

 Примопредавањето на недвижната ствар опишана 
во член 1 на оваа одлука, да се изврши помеѓу Мини-
стерството за образование и наука и Министерството 
за внатрешни работи. 

 
Член 4 

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

  Бр. 19-5633/1                    Заменик на претседателот  
4 ноември 2008 година            на Владата на Република 

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

__________ 
2884. 

Врз основа на член 89 став 2 од Законот за вработу-
вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97, 
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 
50/2006, 29/2007 и 102/2008), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 октомври 
2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Агенцијата за вработување на Република Македонија, 
се разрешуваат: 

- Даниела Димчевска 
- Шефкија Алковски. 
2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

вработување на Република Македонија, се именуваат: 
- Весна Стоименовска 
- Ќемал Нур. 
3.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
         Бр. 33-5401/1               Претседател на Владата 
21 октомври 2008 година   на Република Македонија, 
            Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 
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2885. 
Врз основа на член 5 став 5 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 24/07 и 88/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.11.2008 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2008 ГОДИНА 
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        Бр. 19-5062/1                           Заменик на претседателот
4 ноември 2008 година                      на Владата на Република 
            Скопје                               Македонија, 
                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2886. 

Врз основа на член 41 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
160/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 4.11.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 
НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2008 ГОДИНА 

 
Во Програмата за развој на спорт и млади за 2008 

година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 17/08 и 110/08): 

Во делот III, Потпрограма 40 – меѓународни активно-
сти за спорт и млади, спорт, ставка 463 – Трансфери до 
невладини организации, во табеларниот преглед во коло-
ната „износ“ во редот број 3. бројот „8.000.000“ се замену-
ва со бројот „11.000.000“; износот во редот вкупно, бројот 
„40.000.000“ се заменува со бројот 43.000.000“. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
         Бр. 19-5320/1                  Заменик на претседателот 
4 ноември 2008 година            на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2887. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
160/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 4.11.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА  

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2008 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-

ниот развој за 2008 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 22/08 и 54/08) во Дел I став (1), 
точката 1, износот „60.000.000“ се заменува со износот 
„119.000.000“. 

Во точката 2, износот „70.000.000“ се заменува со 
износот „51.000.000“. 

Во точката 3, износот „20.000.000“ се заменува со 
износот „8.300.000“. 

Точките 4 и 5 се бришат. 
Во точката 6, која станува точка 4, износот 

„10.000.000“ се заменува со износот „1.700.000“. 
Точката 7 се брише. 
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II 
Во Делот II, став (1), износот „60.000.000“ се заме-

нува со износот „119.000.000“. 
Алинејата 5 се брише. 
Ставот (3) се брише. 
 

III 
Во Делот III, став (1), во воведната реченица, изно-

сот „70.000.000“ се заменува со износот „51.000.000“. 
 

IV 
Во Делот IV, став (1), во воведната реченица, изно-

сот „20.000.000“ се заменува со износот „8.300.000“. 
 

V 
Делот V се брише. 
 

VI 
Делот VI се брише. 
 

VII 
Во Дел VII став (1) износот „10.000.000“ се замену-

ва со износот „1.700.000“. 
Алинејата 1 се менува и гласи: 
„- Ко-финансирање на трошоци во висина од 50% 

од вкупниот направен трошок во тековната 2008 годи-
на заклучно со 31.10.2008 година наменет за админи-
стративни трошоци за регистрација на земјоделски за-
други и правни лица формирани од здруженија на зем-
јоделски производители вклучително и адвокатски и 
нотарски услуги кои не надминуваат вкупна вредност 
од 20.000 денари без вклучено ДДВ; годишни трошоци 
за водење на сметководство кои не надминуваат вкуп-
на вредност од 75.000 денари без вклучено ДДВ; бру-
то-плата на управителот во износ од просечна месечна 
плата за дејноста.“ 

Алинејата 2 се менува и гласи: 
„- Надомест на трошоци за водење на сметководство 

кои не надминуваат вкупна вредност од 75.000 денари без 
вклучено ДДВ и набавка на софтверски пакети за упра-
вување со земјоделската механизација за здруженија ос-
новани по принцип „машински прстен“ или „машински 
круг“ кои не надминуваат вкупна вредност од 35.000 де-
нари без вклучено ДДВ и тоа во висина од 50% од 
вкупниот направен трошок или набавен софтвер.“. 

 
VIII 

Делот VIII се брише. 
 

IX 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 Бр. 19-5542/1              Заменик на претседателот 

4 ноември 2008 година          на Владата на Република 
           Скопје                               Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2888. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
160/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 4.11.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2008 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за финансиска поддршка во зем-

јоделството за 2008 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 30/08, 37/08, 54/08, 67/08 и 

99/08), во делот II во табелата растително производство 
во точка 1.1. износот „660.000.000“ се заменува со из-
носот „570.000.000“. Во точката 1.5. износот 
„50.000.000“ се заменува со износот „10.000.000“. Во 
точката 1.7. во колоната критериум се додава „висина 
на поддршка: 2 ден/кг“ и износот „2.500.000“ се заме-
нува со износот „202.500.000“. 

Во точката 1.16. износот „300.000.000“ се заменува 
со износот „230.000.000“. 

2. Во делот IX во став 1 по зборот „година“ точката 
се брише и се додаваат зборовите: „со исклучок на точ-
ката 1.7. за која рокот за пријавување на производните 
капацитети е најдоцна до 20.11.2008 година“. 

Во ставот 2 точка на крајот се брише и се додаваат 
зборовите: „а за мерката 1.7. најдоцна до 20.11.2008 го-
дина“. 

 
II 

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

 
  Бр. 19-5543/1                   Заменик на претседателот  

4 ноември 2008 година            на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2889. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 4.11.2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија, обложување и приредување на игри на сре-
ќа „РЈБ-СЛОТ“ ДОО извоз-увоз Скопје, за време од 6 
(шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. „Ленинова“ бр. ТЦ „Глобал“, први кат, локал 
52 во Струмица. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 22 
автомати за игри на среќа и 2 автомати за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи. 

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

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

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

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

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
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Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

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

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

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

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

 
  Бр. 19-5500/1               Заменик на претседателот  

4 ноември 2007 година            на Владата на Република 
            Скопје                            Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2890. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Пантелеј - Општи-
на Кочани. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 8  
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Пантелеј, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-15894/1 

4 ноември 2008 година                  Директор,  
     Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
2891. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Ораов Дол - Оп-
штина Чашка. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Ораов Дол, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-15895/1 

4 ноември 2008 година                  Директор,  
      Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
2892. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Вртешка - Општи-
на Карбинци. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Вртешка, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-15896/1 

4 ноември 2008 година                  Директор,  
       Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2893. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Рамно - Општина 
Старо Нагоричане. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Рамно, востановен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-15903/1 

4 ноември 2008 година                   Директор,  
      Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 
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