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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1212. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД 
2-РИ АВГУСТ 2007 ГОДИНА - НАЦИОНАЛНИОТ 

ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
1. Горан Атанас Костадинов, од с. Истевник; 
2. Суват Реџеп Рушани, од Скопје; 
3. Блаже Петре Петровски, од с. Шемшово; 
4. Агрон Осман Блакај, од Битола; 
5. Горан Крсте Симиќ, од с. Марвинци; 
6. Драган Властимир Готиќ, од с. Марвинци; 
7. Енис Џевад Еминов, од Скопје; 
8. Исин Али Алиев, од с. Старо Балдовци; 
9. Мухамед Сефедин Зурапи, од с. Мала Речица; 
10. Севдаи Сулеман Кантуров, од Струмица; 
11. Стевче Борко Илиевски, од Свети Николе; 
12. Севдил Рамадан Кадри, од с. Батинци; 
13. Христо Никола Христов, од Виница; 
14. Мартин Јован Стојанов, од Неготино; 
15. Зоран Јорце Стојчев, од Штип; 
16. Трајче Стојанче Банов, од Свети Николе; 
17. Зоран Киро Јовановски, од Струмица; 
18. Бурим Азир Бериша, од Гостивар.  

II 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
1. Алма Џемаледин Карадеми од Гостивар, во трае-

ње од 6 месеци; 
2. Ангел Ѓорѓи Стројменовски од Скопје, во траење 

од 5 месеци; 
3. Боре Арсо Димитриоски од с. Брвеница, во трае-

ње од 6 месеци; 
4. Горан Бошко Пановски од Скопје, во траење од 6 

месеци; 
5. Драган Герасим Вучковски од Струмица, во трае-

ње од 6 месеци; 
6. Зејадин Хамид Бериша од с. Горанце - Косово, во 

траење од 6 месеци; 
7. Злате Мате Јордановски од с. Издеглавје, во трае-

ње од 4 месеци; 
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8. Илаз Назим Алими од с. Горни Длапкин Дол, во 

траење од 6 месеци; 
9. Меди Мустафа Мемиши од с. Д. Палчиште, во 

траење од 6 месеци; 
10. Нехат Дилавер Тафиловски од с. Лабуниште, во 

траење од 6 месеци; 
11. Неџат Љатиф Шабани од Кичево, во траење од 6 

месеци; 
12. Спасо Јован Златанов од с. Дражево, во траење 

од 4 месеци; 
13. Стојан Тоде Видановски од с. Лаговарди, во 

траење од 10 месеци; 
14. Бајрам Риза Љатифи од с. Крушопек, во траење 

од 5 месеци; 
15. Марјан Кирил Банцалиски од Богданци, во трае-

ње од 6 месеци; 
16. Миле Тодос Младеновски од Куманово, во трае-

ње од 6 месеци; 
17. Гајур Ќемал Муслиу од с. Форино, во траење од 

6 месеци; 
18. Живко Никола Скандев од с. Ваташа, во траење 

од 6 месеци; 
19. Љупчо Илија Стојчески од Прилеп, во траење 

од 4 месеци; 
20. Исмаил Алириза Фазлиоски од с. Дебреште, во 

траење од 3 месеци; 
21. Горан Милорад Казијовски од Скопје, во траење 

од 6 месеци; 
22. Илчо Методија Петрушевски од Битола, во тра-

ење од 3 месеци; 
23. Тони Воислав Тонев од Пробиштип, во траење 

од 3 месеци; 
24. Џенгис Хусеин Сулејман од Скопје, во траење 

од 3 месеци; 
25. Тарзан Вели Џелов од Куманово, во траење од 6 

месеци; 
26. Миладин Симеон Михаиловски од Делчево, во 

траење од 4 месеци; 
27. Климе Танас Грозданов од Охрид, во траење од 

6 месеци; 
28. Александар Васко Митревски од Скопје, во тра-

ење од 5 месеци; 
29. Ванчо Иљо Иванов од Свети Николе, во траење 

од 3 месеци; 
30. Зоран Благоја Стојчевски од Куманово, во трае-

ње од 4 месеци; 
31. Никола Благој Лазаров од Неготино, во траење 

од 6 месеци; 
32. Радован Милан Митевски од Скопје, во траење 

од 4 месеци; 
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33. Илко Бранко Горгиев од Штип, во траење од 6 
месеци; 

34. Горан Вангел Главчев од Скопје, во траење од 6 
месеци.  

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
        Бр. 07-621                         Претседател 
30 јули 2007 година              на Република Македонија, 
          Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1213. 

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

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

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈA  
Член 1 

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

1.Текстот во насловот: „директор на казнено-по-
правна установа“ се брише и се заменува со текстот: 
„директор на казнено-поправни и воспитно-поправни 
установи“. 

2.Текстот во  алинејата: „директор на Затворот во 
Штип со Отворено одделение во Струмица-2,3 “ се 
брише, а се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

- „директор на Казнено-поправен дом Штип -2,3“ 
- „директор на Затвор Струмица – 2,3“. 
3. Текстот во  алинејата: „директор на Затворот во 

Битола со Отворено одделение во Прилеп - 2,3“ се бри-
ше, а се додаваат две нови алинеи кои гласат: 

- „директор на Затвор  Битола – 2,3“ 
- „директор на Затвор Прилеп – 2,3“. 
4.Текстот во насловот: „заменик на директорот на 

Казнено-поправна установа“ се брише и се заменува со 
текстот „заменик на директорот на казнено-поправни и 
воспитно-поправни установи“. 

5. Текстот во алинејата: „заменик на директорот на 
Затворот во Штип со Отворено одделение во Струми-
ца-2,2“  се брише и се додаваат две нови алинеи, кои 
гласат: 

- „заменик на директорот на Казнено-поправен дом 
Штип -2,2“ 

- „заменик на директорот на Затвор Струмица – 2,2“. 

6. Текстот во алинејата: „заменик на директорот на 
Затворот во Битола со Отворено одделение во Прилеп - 
2,2“  се брише и се додаваат две нови алинеи кои гла-
сат: 

- „заменик на директорот на Затвор  Битола – 2,2“ 
- „заменик на директорот на Затвор Прилеп – 2,2“. 

 
Член 2 

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

Бр. 33 – 737/4                      Претседател на Владата 
18 јули 2007 година               на Република Македонија,  

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

1214. 
 Врз основа на член 11, точка 7 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 
25.07.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-
НАТА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестици-

оната програма на ЈП Службен весник на Република 
Македонија за 2007 година бр. 02-4581/1 од 18.07.2007 
година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата одржана на 02.07.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
      Бр. 19-4496/1                     Заменик на претседателот  
25 јули 2007 година                 на Владата на Република  
          Скопје                                         Македонија, 

                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1215. 
Врз основа на член 11, точка 6 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 
25.07.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА 2006 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2006 ГОДИНА НА 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2006 година и Годишниот извештај за рабо-
тењето во 2006 година на ЈП Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 02-1054/1 и 02-1052/1 од 
22.02.2007 година, усвоена од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата одржана на 
22.02.2007 година. 

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

 
      Бр. 19-2955/1                     Заменик на претседателот  
25 јули 2007 година                 на Владата на Република  
         Скопје                                         Македонија, 

                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1216. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на 

Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), а во врска со 
член 2 и 3 од Одлуката за формирање на Меѓуресорско те-
ло за координација на активностите против корупцијата 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/06 и 
115/06), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18.07.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И 
СЕКРЕТАР НА МЕЃУРЕСОРСКОТО ТЕЛО ЗА 
КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ПРОТИВ  

КОРУПЦИЈАТА 
 
1. За раководител, членови и секретар на Меѓуре-

сорското тело за координација на активностите против 
корупцијата се именуваат: 

а) за раководител 
- Нуман Лимани, државен секретар во Министерс-

твото за правда 
б) за членови: 
- Снежана Мојсова, од Министерството за правда 
- Тони Јанкоски, од Министерството за внатрешни 

работи 
- Маре Богева Мицовска, од Бирото за јавни наба-

вки, орган во состав на Министерството за финансии  
- Сузана Петровска, од Управата за финансиска поли-

ција, орган во состав на Министерството за финансии  
- Елизабета Дерменџиева, од Управата за јавни при-

ходи, орган во состав на Министерството за финансии  
- Ромео Деребан, од Министерството за локална са-

моуправа,  
- Јулијана Илиевска, од Секретаријатот за европски 

прашања  
- Билјана Николовска – Жагар, од Агенцијата за др-

жавни службеници  
- Тодор Витларов, од Вишото јавно обвинителство 

– Штип  
- Елизабета Васкова, од Врховниот суд на Републи-

ка Македонија 
- Жаклина Трајковска, од Царинската управа, орган 

во состав на Министерството за финансии 
в) за секретар 
- Емилија Тасева, од Министерството за правда. 
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението бр. 19-1377/2 од 
29.03.2006 година (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 44/06). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
    Бр. 19 – 4208/1                 Заменик на претседателот  
18 јули 2007 година             на Владата на Република 
     Скопје                              Македонија,  

                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1217. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
јули 2007 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОД-
БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО  

„ЛИСИЧЕ“- ВЕЛЕС 
 
1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавното претприја-
тие за водостопанство „Лисиче“ – Велес, се именуваат: 

- Тони Цветковски 
- Ангел Трајчевски 

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

 
Бр. 33 – 1376/2                Претседател на Владата  

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

__________ 
1218. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ 

УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ 
 
1.Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македо-
нија“- Скопје, поради заминување на други должности 
се  разрешуваат: 

- Зоран Јолевски 
- Томислав Димитровски 
- Маријан Димитриовски 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за аеродромски услуги „Македонија“- Скопје 
се именуваат: 

- Елизабета Владимирова 
- Горан Спасовски 
- Ештреф Исеини 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 33 – 2007/2               Претседател на Владата  

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

__________ 
1219. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007) и член 10 
од Одлуката за основање на Јавно претпријатие за же-
лезничка инфраструктура Македонски Железници – 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2007), Владата на Република Македонија  на сед-
ницата одржана на 18 јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  

МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ 
 
1. Тошо Коларовски се разрешува  од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
железничка инфраструктура Македонски железници – 
Скопје, а за член на овој Управен одбор се именува Зо-
ран Георгиевски. 

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

 
Бр. 33 – 3832/2               Претседател на Владата  

18 јули 2007 година              на Република Македонија,  
   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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1220. 
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за основање 

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 јули  2007 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН  НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА  
РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА  

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на  земјоделството – Битола 
се именува Аријанит Хоџа.  

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

Бр. 33 – 4318/3               Претседател на Владата  
18 јули 2007 година              на Република Македонија,  

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

1221. 
Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и инва-

лидското осигурување на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 
101/2005 и 70/2006), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 јули  2007 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА  
1. Димитар Богов се разрешува од должноста  член 

на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, поради замину-
вање на друга должност. 

2. За членови  на Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја се именуваат: 

- Ирена Мишева  
- Илир Лума  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 33 – 4504/1               Претседател на Владата  
18 јули 2007 година              на Република Македонија,  

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

1222. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
јули 20067 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДДРЖУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛ-
НИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ 

 
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за одржување и заштита на магистралните и реги-
оналните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - Скопје, се 
именува Горан Рафајловски. 

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

Бр. 33 – 4505/1                Претседател на Владата  
18 јули 2007 година              на Република Македонија,  

   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

1223. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА  

„МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за одржување и заштита на магистралните и реги-
оналните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - Скопје се 
именува Владо Стефановски. 

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

 
Бр. 33 – 4506/1               Претседател на Владата  

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

__________ 
1224. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОД-
БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО  

РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА - СКОПЈЕ 
 
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за берзанско работење АГРО – БЕРЗА - Скопје, 
се именува Невзат Дурмиши. 

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

 Бр. 33 – 4507/1                Претседател на Владата  
18 јули 2007 година              на Република Македонија,  

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

1225. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  

„СТУДЕНЧИЦА“-СКОПЈЕ 
 
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за водоснабдување „Студенчица“-Скопје се име-
нува Џемаил Абази. 

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

 
Бр. 33 – 4508/1               Претседател на Владата  

18 јули 2007 година              на Република Македонија,  
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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1226. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕ-
ЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

– СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија – Скопје се именува Бесник 
Шехаби. 

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

 
Бр. 33 – 4509/1               Претседател на Владата  

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

__________ 
1227. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА 

 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие „Стрежево“ - Битола, се именува Енвер Зиба. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33 – 4510/1                Претседател на Владата  

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

__________ 
1228. 

Врз основа на член 126 од Законот за водите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98, 
19/2000, 42/2005 и 46/2006), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 јули  2007 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИ 

 
1. За член на Управниот одбор на Фондот за водите 

се именува Таџедин Рустеми. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 33 – 4511/1               Претседател на Владата  

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

1229. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните пати-

шта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/96, 40/99, 96/2000, 29/2002, 68/2004 и 31/2006), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18 јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 

ПАТИШТА 
 
1. За член на Управниот одбор на Фондот за маги-

стрални и регионални патишта се именува Халиде Ве-
лиу. 

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

 
 Бр. 33 – 4512/1               Претседател на Владата  

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

__________ 
1230. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЗАТВОРОТ БИТОЛА СО ОТВОРЕНО  

ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП 
 
1. Славко Гацовски се разрешува од должноста ди-

ректор на Затворот Битола со Отворено одделение во 
Прилеп.  

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

 
Бр. 33 – 2741/2                    Претседател на Владата  

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

__________ 
1231. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ 
БИТОЛА 

 
1. За директор на Затворот Битола се именува Сла-

вко Гацовски, досегашен директор на Затворот Битола 
со Отворено одделение во Прилеп. 

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

 
Бр. 33 – 4475/1                   Претседател на Владата  

18 јули 2007 година              на Република Македонија,  
   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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1232. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР БИТОЛА СО 

ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП 
 
1. Татјана Петровска се разрешува од должноста за-

меник на директорот на Затворот Битола со Отворено 
одделение во Прилеп.  

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

 
Бр. 33 – 2742/2                   Претседател на Владата  

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

__________ 
1233. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, до-
несе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА ЗАТВОРОТ БИТОЛА 
 
 1. За заменик на директорот на Затворот Битола се 

именува Татјана Петровска, досегашен заменик на ди-
ректорот на Затворот Битола со Отворено одделение во 
Прилеп. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 33 – 4476/1                  Претседател на Владата  

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

__________ 
1234. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 јули 2007 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ 
ПРИЛЕП 

 
1. За директор на Затворот Прилеп се именува Жар-

ко Караџоски, дипл. правник од Прилеп. 
 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 33 – 4385/2                   Претседател на Владата  
18 јули 2007 година              на Република Македонија,  

   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

1235. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 3-б од Законот 

за здравствената заштита ("Службен весник на РМ", 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06 и 
05/07), Владата на Република Македонија,на седницата 
одржана на 18.7.2007 година  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ, ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ 
И ЛЕКУВАЊЕ НА РАКОТ НА ДОЈКАТА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА 
 
Со член 32 од Законот за здравствена заштита, на 

сите граѓани на Република Македонија им се обезбеду-
ва остварување на загарантираните права, потреби и 
интереси на општеството преку Програми што ги доне-
сува Владата на Република Македонија.  

Осигурените лица, правата од здравствената зашти-
та ги остваруваат врз основа на своето здравствено 
осигурување, а согласно Законот за здравствено осигу-
рување.  

Неосигурените лица, своите права за рано открива-
ње и дијагностицирање на ракот на дојката го оствару-
ваат преку оваа Програма, а правото на лечење се ос-
тварува преку Програмата за обезбедување на  трошо-
ците за болните кои се третираат со дијализа, за обез-
бедување на лекови за трансплантирани болни и за 
обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст 
и лекување на болни од хемофилија во Република Ма-
кедонија за 2007 година. Во оваа група на лица спаѓаат 
и оние лица на кои на е им е регулирано здравственото 
осигурување во последните три месеца и кои поради 
тоа можат да имаат сериозни последици по здравјето. 

Малигните неоплазми претставуваат голем социјал-
но – медицински и економски проблем на општество-
то. Учеството на смртноста од малигни заболувања во 
вкупно умрените лица е во континуиран пораст (11% 
во 1972 година), а бројот на починати лица од овие бо-
лести за период од околу десет години е скоро двојно 
зголемен. Стапката на морталитет забележува растечки 
тренд од 87,2/100.000 жители во 1983 година на 
150,3/100.000 жители во 2001 година. Заради тоа неоп-
ходно е преземање на систематски активности, насоче-
ни кон намалување на морбидитетот и морталитетот од 
нив, а тоа подразбира: 

- Отстранување или намалување на дејството на ри-
зик факторите во животната и работната средина на на-
селението; 

- Сменување на  лошите навики  на населението, 
кои се поврзани со ризикот на овие заболувања (исхра-
на, пушење, физичка активност) и тоа уште од најрана-
та возраст кај децата и младината кои треба да форми-
раат здрав начин на живот и однесување; 

- Рана детекција со цел да се пронајде заболеното 
лице или прекурсорите на заболувањето кога се мали, 
локализирани и релативно лесни за лечење. Најголема 
ефикасност ќе се постигне со фокусирање на активно-
стите кај високоризичните групи; 

Кај женската популација карциномот на дојката е 
најчесто малигно заболување. Тој учествува со 22.9% 
во 1995 година, а со 22.0% во 2004 година, во вкупниот 
број на новорегистрирани случаи од малигни неоплаз-
ми кај жените. Карциномот на дојката веќе подолг пер-
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иод се наоѓа на прво место на најчестите заболувања 
кај женската популација. На второ место по зачесте-
ност на малигните неоплазми кај жените е карциномот 
на грлото на матката, а потоа следат малигните неоп-
лазми на кожата, желудникот, телото на матката и др. 

Во Република Македонија во последните 5 години 
се бележи пораст на процентот на пациентки со на-
преднат стадиум на болеста, наспроти досега превземе-
ните мерки и активности (здравствено просветување, 
набавка на поголем број на мамографи и ЕХО апарати).  

Кај заболените жени од малигни заболувања секоја 
петта жена е заболена од карцином на дојка. Имено, се-
која година околу три илјади жени заболуваат од кар-
цином од кои околу 570 од карцином на дојка. Две тре-
тини од жените со новооткриен карцином на дојка се 
постари од 50 години. Од нив секоја година умираат 
околу 200 жени. Најголем број жени умираат на во-
зраст од 55 до 64 години.  

Малигните болести имаат големо социјално меди-
цинско значење заради големиот апсентизам, инвали-
дитет, скапите дијагностички постапки и третмани, по-
себно затоа што овие болни најчесто се лечат во болни-
ца што  претставува и најскап вид на лечење, од што 
произлегуваат и негативните економски ефекти од 
овие болести. 

Од сите мерки достапни за контрола на ракот на 
дојка: примарната превенција, раната дијагностика и 
современата терапија, само скринингот има ефект врз 
редукцијата на морталитетот, поради тоа што дијагно-
зата ја потврдува порано. 

Планирањето и организирањето на активностите за 
контрола на заболувањето треба да е колективно. Про-
цесот бара добро познавање на текот на заболувањето, 
како и опсежни искуства во сферата на јавното здрав-
ство, епидемиологијата и применетото истражување. 

Програмата за контрола на ракот на дојка се состои 
од група на мегусебно зависни интервенции. Од пра-
ктичен аспект, неопходно е да се дефинираат три нивоа 
на комплексност: 

I ниво - активности кои ја опфаќаат целата целна 
популација. Со нив е потребно да се опфати што е 
можно поширока популација. Овие активности не зави-
сат од технологијата и една од основните компоненти 
на ова ниво е едукацијата. Периодичните прегледи на 
дојките и изучувањето на техниката на самопрегледот 
на дојките спагаат во ова ниво. Во ова ниво на активно-
сти спаѓаат здравствената едукација и зголемување на 
свеста за потребата од заштита на оваа вулнерабилна 
популација. 

II ниво - целта на ова ниво е да и се пружи помош 
на популацијата со зголемени ризик фактори, со посе-
бен акцент на жените со проблеми со дојките или со 
идентификувана абнормалност на дојката во првото 
ниво, односно дијагностика и третман на бенигни со-
стојби на дојката и идентификација на подгрупата на 
жени со суспектно малигно заболување. Централно ме-
сто тука има лекарот специјалист за состојби на дојка-
та. 

III ниво - целта на ова ниво е згрижување на жени 
со суспектна или потврдена дијагноза на рак на дојка. 
Притоа треба да се овозможи најефикасниот можен 
третман, кој пак ќе зависи од средствата што се на рас-
полагање и од достапноста на пациентката. Идеално е 

да се овозможи мултидисциплинарна и мултипрофеси-
онална поддршка која се состои од дефинитивен трет-
ман, рехабилитација и постоперативно следење.                                        

Во планирањето на програмските активности по-
себно внимание е посветено на три основни ризик фа-
ктори за појава на карциномот на дојката:  

1. времето на воспоставување на менархата и мено-
паузата; 

2. репродуктивната функција и  
3. позитивната семејна анамнеза. 
Притоа, предвидени се следните дијагностички по-

стапки  
1. Анамнеза: лична и семејна со посебн осврт на 

карцином на дојка во семејството  
2. Клинички преглед (инспекција и палпација)           
3. Мамографија - стандардна и незаменлива дијаг-

ностичка метода 
Стандардните мамографски слики се: кранио-кау-

дална (0 степени) и коса (45 ст.), за секоја дојка. Се 
препорачува: 
- базична (нулта) мамографија на 40 годишна возраст .  
(Во некои западноевропски земји таа се прави на 50 
год.возраст) 
- од 40-50-та годишна возраст во интервал од 1-2 годи-
ни 
- од 50-69-та годишна возраст еднаш годишно 
- над 70 годишна возраст во интервал од 1-2 години. 
Кај жени помлади од 40 години, мамографија се изве-
дува само ако за тоа има потреба и со претходна кон-
султација со лекар специјалист за болести на дојката. 

 
4. Ултразвук  

За ултразвукот се препорачува следната зачестеност на 
неговата примена: 
- до 40-та годишна возраст еднаш годишно 
- од 40-70 годишна возраст заедно со мамографија, ед-
наш годишно 
- над 70 годишна возраст према потреба 
Ултразвукот не е достатна самостална дијагностичка 
метода кај жени над 40 год. Зачестената примена на ул-
тразвукот зависи од индикацијата и проценката на ле-
карот специјалист за болести на дојката. 

 
Од сите мерки достапни за контрола на ракот на 

дојка: примарната превенција, раната дијагностика и 
современата терапија, само скринингот има ефект врз 
редукцијата на морталитетот, поради тоа што дијагно-
зата ја потврдува порано. 

Планирањето и организирањето на активностите за 
контрола на заболувањето треба да е колективно. Про-
цесот бара добро познавање на текот на заболувањето, 
како и опсежни искуства во сферата на јавното здрав-
ство, епидемиологијата и применетото истражување.  

Голема улога во зголемување на свеста за овие 
активности, како и за нивно спроведување имаат нев-
ладините организации кои со своите активности обез-
бедуваат соодветна застапеност на оваа вулнерабилна 
група. 

Со раното откривање на ракот на дојката се постиг-
нува  намалување на инвалидитетот, зголемување на 
животниот век, подобрување на квалитетот на живот и 
намалување на трошоците на лечење, а сепак со основ-
на цел дека човечкиот живот нема цена. 
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МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 
Активностите од оваа Програма ке ги спроведуваат јав-

ните здравствените установи кои имаат кабинети за мамо-
графија со потребната опрема и кадар. Вакви кабинети има 
во Јавните здравствени установи во Републиката. 

Промотивните и едукативни активности ќе ги спро-
ведуваат НВО преку доставување на Предлог - Прое-
кти за реализација на активностите и нивно прифаѓање 
од страна на Министерството за здравство.  

 
Вид на  
активност 

Извршители Цена на 
преглед 

Вкупно 

Промотивни и 
едукативни 
активности 

Заводите за 
здравствена  
заштита 

 500 000,00ден 

Прегледи на 
неосигурани 
пациентки 

Јавни здравствени 
установи 

3.120 
пациен-
тки Х 

 

800,00 денари 2.500.000,00ден   
ВКУПНО   3.000.000,00ден 

 
Осигурените лица правата од здравствената зашти-

та ги остваруваат врз основа на своето здравствено 
осигурување, а за неосигурените лица средства се обез-
бедуваат преку Буџетот на Република Македонија.  

Министерството за здравство месечно ќе ги распре-
делува сретствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани во 
програмата. 

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на население-
то не претставува константна категорија и истата подлежи на 
варијации во болестите и бројот на пациентите, не може да 
се предвиди апсолутно точен број на заболените. 

Здравствените организации и Заводите за здрав-
ствените  кои се извршители во Програмата, доставува-
ат редовни извештаи за спроведените активности нај-
малку на секои 2 месеци, а најдоцна до 15.01.2008 го-
дина доставуваат до Министерството за здравство го-
дишни извештаи за реализираните мерки и активности 
во 2007 година предвидени со Програмата 

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

 
Бр. 19-4193/1                    Заменик на претседателот  

18 јули 2007 година                на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1236. 
Врз основа на членот 27 став 3 од Законот за вино-

то (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
69/2004), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ДИМЕНЗИИТЕ И 
ДРУГИТЕ ПОДАТОЦИ НА ЕТИКЕТАТА НА ВИНОТО 
 

Глава I: ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на уредување 
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат формата, содржи-
ната, димензиите и другите податоци на етикетата на 
виното.  

Дефиниции 
Член 2 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење:  

(1) Етикета е збир од сите зборови, податоци, илу-
страции, марки или други ознаки истакнати на садот 
заради означување на виното ставено во промет. Ети-
кетата не опфаќа податоци кои: 

- се однесуваат на зафатнина или производителот 
на садот;  

- произлегуваат од системот за затворање или запе-
чатување на садот; 

- се однесуваат на цената на производот; 
- го означуваат производот преку нумерички код 

или друг код за скенирање и 
- произлегуваат од фискалните обврски на произво-

дителот.  
(2) Произведувач е физичко или правно лице кое 

го произвело виното и кое е запишано во регистарот на 
производители на вино во министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство.  

(3) Полнач е физичко или правно лице кое врши 
полнење или пакување на виното во шишиња или садо-
ви како финален производ.  

 
Форма на етикетата 

Член 3 
(1) Етикетата треба да биде во форма која не покри-

ва повеќе од една третина од видното поле на садот и 
која е јасно забележлива за потрошувачите. 

(2) Етикетата може да се состои од еден или повеќе 
делови.  

Глава II: ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ  
Продажна ознака 

Член 4 
Продажната ознака се однесува на категоријата на 

квалитет под која виното се става во промет. 
 

Член 5 
(1) Продажната ознака може да биде еднаква или 

пониска од квалитетот на виното утврден со официјал-
но проверениот придружен документ од член 13 од За-
конот за виното со кој виното се става во промет.  

(2) Продажната ознака се состои од зборовите: 
- “трпезно вино” за трпезно вино;  
- “регионално вино” за регионално вино; 
- “квалитетно вино” за квалитетно вино и 
- “врвно вино” за врвно вино.  
(3) Продажната ознака може да се состои и од збо-

ровите поврзани со: 
- видот на виното, согласно член 15 од овој правилник;  
- бојата на виното, согласно член 17 од овој правилник;  
- областа на потекло, во случај на вина со географ-

ска ознака;  
- ознаката “ознака на потекло” доколку географскиот 

назив на виното е заштитен со ознака на потекло запиша-
на во регистарот на заштитени географски називи. 

  
Номинално количество 

Член 6 
Номиналното количество се назначува на етикетата 

со букви што се најмалку:  
- 6 mm високи, ако номиналното количество  е над 

1.000 ml; 
- 4 mm високи, ако номиналното количество е една-

кво или помало од 1.000 ml, но не помало од 200 ml; 
- 3 mm високи, ако номиналното количество е една-

кво или помало од 200 ml.  
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Вистинска јачина на алкохол 
Член 7 

(1) Вистинската јачина на алкохол по волумен се 
назначува на етикетата со букви што се најмалку: 

- 5 мм високи,  ако номиналното количество е над 
1.000 ml; 

- 3 мм високи, ако номиналното количество е една-
кво или помало од 1.000 ml,  но не помало од 200 ml; 

- 2 мм високи, ако номиналното количество е една-
кво или помало од 200 ml. 

(2) Вистинската јачина на  алкохол по волумен се наз-
начува во процентуални единици или во полу-единици.  

(3) Вистинската јачина на алкохол по волумен прика-
жана на етикетата не може да се разликува за повеќе или 
помалку од 0.5% вол. од вистинската јачина на алкохол 
по волумен која е утврдена со анализата на виното.  

(4) По исклучок од став 3 на овој член, вистинската 
јачина на алкохол по волумен на вината со ознака на 
годината на берба чувани во шишиња повеќе од 3 годи-
ни, пенливи вина, газирани полупенливи вина, полу-
пенливи вина, ликерски вина и презреани вина не смее 
да се разликува за повеќе или помалку од 0.8% волу-
мен од јачината која е дадена со анализата.  

(5) Бројката која ја означува вистинската јачина на 
алкохол треба да биде проследена со “% вол.”, а прет-
ходно може да стои “вистинска јачина на алкохол”, 
“вистинска алкохолна јачина” или “alc”.  

 
Произведувач, полнач 

Член 8 
(1) Произведувачот се назначува на етикетата со 

зборовите “произведувач”, “произведува” или “произ-
ведено од” дополнета со неговото име или назив на 
фирма и неговата адреса.   

(2) Полначот се назначува на етикетата со зборови-
те “полнач”, “полни” или “полнето од” дополнета со 
неговото име или назив и неговата адреса.   

(3) Во случај на полнење по договор, ознаката на пол-
начот се дополнува со зборовите “полнето за”. Во случај 
на садови што не се шишиња, зборот “полнач” или “пол-
ни”, се заменуваат со зборовите “пакувач” или “пакува”. 

 
Увезувач 
Член 9 

Во случај на извоз на вино во ЕУ, увезувачот со не-
говото име или назив на фирма и неговата адреса, се 
назначува на етикетата, доколку виното се извезува во 
шишиња или садови со номинално количество еднакво 
или помало од 60 литри.   

Број на серија 
Член 10 

Бројот на серијата се состои од податок или ознака 
што овозможува следење на производите најмалку врз 
основа на дневно полнење.  

 
Име на назначената област на производство 

Член 11 
Во случај на вина со ознака за потекло, назначената 

област на потекло на виното се назначува на етикетата 
согласно членот 29 од Законот за виното.  

Состојки 
Член 12 

Етикетата на виното содржи ознака “содржи сулфи-
ти” доколку виното содржи сулфити во концентрација 
поголема од 10 мг/литар изразени како SO2.   

Назначување на задолжителните податоци 
Член 13 

(1) Задолжителните податоци се назначуваат на ист 
дел на етикетата и треба да бидат дадени со лесно чит-
ливи, неизбришливи букви што се доволно големи за 

да се забележат на позадината на којашто се испечате-
ни и лесно да се разликуваат од сите други пишани или 
графички податоци на етикетата. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член, задолжител-
ните податоци за производителот, полначот, увезува-
чот, бројот на серијата и состојките може да се назна-
чат надвор од делот на етикетата каде што се назначе-
ни другите задолжителни податоци. 

 
Глава III: ДРУГИ ПОДАТОЦИ ПО БАРАЊЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ИЛИ УВЕЗУВАЧОТ 
 

Други податоци по барање на производителот  
или увезувачот 

Член 14 
Етикетата на виното може да биде дополнета и со 

податоци за: 
(а) видот на виното;  
(б) трговската марка; 
(в) бојата на виното; 
(г) годината на берба; 
(д) името на една или повеќе сорти на грозје; 
(ѓ) награда, медал или признание од официјална 

одржана манифестација;  
(е) ознаки во врска со средствата кои се користат за 

производство или методот за производство на виното и 
(ж) други описни податоци од член 22 од овој пра-

вилник. 
Вид на вино 
Член 15 

Видот на виното може да се означи на етикетата со 
следниве податоци:  

а) “суво” доколку содржината на резидуален шеќер 
на виното не е поголема од 4 грама по литар или 9 гра-
ма по литар доколку вкупната киселост изразена во 
грама винска киселина по литар не е поголема од 2 гра-
ма под содржината на резидуален шеќер; 

б) “полу-суво” доколку содржината на резидуален 
шеќер на виното е поголема од максимумот поставен 
во точка (а) но не надминува 12 грами по литар;  

в) “полуслатко” доколку содржината на резидуален 
шеќер на виното е поголема од максимумот поставен 
во точка (б) но не надминува 45 грама по литар;  

г) “слатко” доколку содржината на резидуален ше-
ќер на виното да биде најмалку 45 грама по литар. 

 
Трговски марки 

Член 16 
Трговските марки не можат содржат зборови, дело-

ви од зборови, знаци или илустрации кои може да пре-
дизвикаат забуна или погрешно да ги наведат лицата за 
кои се наменети.  

Боја 
Член 17 

Бојата на вината може да биде црвена, розе или бела.  
  

Година на берба 
Член 18 

Годината на берба може да се прикаже на етикетата 
на вината доколку најмалку 85% од грозјето употребе-
но за добивање на виното е набрано во таа година, не 
вклучувајќи шира за засладување. 

 
Сорти на грозје 

Член 19 
(1) Доколку на етикетата се назначува само една 

сорта најмалку 85% од виното треба да биде произве-
дено од таа сорта на грозје. Сортата на грозје треба да 
го одредува карактерот на виното. 
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(2) Доколку на етикетата се назначени две или три 
сорти на грозје, 100% од виното треба да е произведено 
од тие сорти. Сортите на грозје треба да се назначени 
во опаѓачки редослед во однос на употребената коли-
чина и буквите треба да се со иста големина.  

(3) Доколку на етикетата се оназначени повеќе од три 
сорти на грозје нивните имиња треба да се прикажани 
надвор од делот на етикетата каде се назначени задолжи-
телните податоци со букви со големина до 3 mm.  

 
Награди и медали 

Член 20 
Наградите и медалите може да бидат прикажани на 

етикетата за вино со географска ознака, доколку тие 
награди и медали биле доделени на односната серија 
вино на официјална одржана манифестација.  

 
Дополнителни ознаки 

Член 21 
(1) Етикетата на виното може да содржи дополни-

телни ознаки во врска со методот на производство.  
(2) Следниве изрази можат да се назначат на етике-

тата на вино со географска ознака доколку се исполне-
ти соодветните услови:  

- “Рачна берба”, доколку бербата на грозјето се 
врши рачно, без примена на машини. 

- “Зреано во буриња”, доколку виното е зреано во 
дабови буриња. 

- “Доцна берба”, доколку бербата се врши на пре-
зреано грозје. 

- “Барик”, доколку виното е зреано во дабови бури-
ња од 225 литри. 

- “Одлежано на талог”, доколку младото вино е од-
лежано на фин талог.  

- “Изборна берба”, доколку грозјето се избира во 
текот на бербата. 

- “Избор на гроздови”, доколку се врши одбирање 
на гроздови со посебен квалитет во текот на бербата.  

- “Избор на зрна”, доколку се врши одбирање на зрна 
од гроздовите со посебен квалитет во текот на бербата. 

- “Ограничена серија” за ограничена серија на вино 
со посебни подобрени карактеристики од постоечката 
серија кои производителот може да ги докаæе. 

- “Специјална серија” за специјална серија на вино 
со посебни подобрени карактеристики од постоечката 
серија кои производителот може да ги докаже. 

- “Приватна серија” за приватна серија на вино со 
посебни подобрени карактеристики од постоечката се-
рија кои производителот може да ги докаже. 

- “Ботритицирано вино” доколку виното е добиено од 
грозје нападнато од благородно гниење (Botrytis cinerea). 

- “Сопствена берба” доколку виното е добиено од 
грозје целосно набрано од сопствени лозови насади.  

 
Други описни податоци 

Член 22 
Етикетата на виното може да содржи други описни 

податоци во врска со: 
- местото и традицијата на производство на виното; 
- производителот на виното или  
- начинот на чување и консумација на виното.   

Преодни и завршни одредби 
Член 23 

Со денот на влегување во сила на овој правилник, пре-
стануваат да важат членовите 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 96, 97, 98 став 1, 2, 3, 4, и 5 од Правилникот за реонизаци-
ја на лозарските подрачја, за условите на производството и 

промет на грозје, шира, вино и на производите од грозје и ви-
но, за определување на квалитетот и заштита на географско-
то потекло на вината и нивното означување во СР Македо-
нија (“Службен весник на СРМ” бр. 12/1980).  

 
Член 24 

Одредбите од овој правилник ќе престанат да важат по 
приемот на Република Македонија во Европската унија.  

 
Член 25 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 08-11040/ 1                         Министер,  

16 јули 2007 година                      Ацо Спасеноски, с.р.  
     Скопје 

__________ 
1237. 

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за виното 
(“Службен весник на РМ“ 69/2004), минстерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ЛАБОРАТОРИИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ЕНОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА И АНАЛИ-
ЗИ ВО ПОГЛЕД НА ПРОСТОРИИТЕ И ОПРЕМАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат условите кои треба 
да ги исполнуваат лабораториите овластени за вршење 
на енолошки испитувања и анализи во поглед на про-
сториите и опремата.  

Член 2 
Овластените лаборатории за вршење на енолошки 

испитувања и анализи треба да располагаат со соодвет-
ни простории за вршење на анализи на виното, за чува-
ње на мостри и контра мостри и за складирање и чува-
ње на хемикалии. 

Просториите од став 1 на овој член треба да бидат 
соодветно осветлени, да имаат стабилна и контролира-
на температура и влажност на воздухот, да бидат повр-
зани на постојана и стабилна електрична мрежа и да 
исполнуваат соодветни хигиенско-технички услови.     

Член 3 
Овластените лаборатории за вршење на енолошки 

испитувања и анализи треба да располагаат со соодвет-
на опрема која овозможува анализа и утврдување на 
следниве параметри на виното:  

1. густина и специфична гравитација на 200C, 
2. алкохолна јачина,  
3. вкупен сув екстрат, 
4. редуктивни шеќери,  
5. присуство и содржина на сахароза,  
6. присуство и содржина на глукоза и фруктоза, 
7. степен на збогатување на ширата, концентрира-

ната шира, пречистената концентрирана шира и виното 
со примена на магнетна резонанса на деутериум, 

8. содржина на пепел,  
9. алкалност на пепелот, 
10. присуство на хлориди, 
11. присуство на сулфати, 
12. вкупна киселост,  
13. испарлива киселост,  
14. присуство и содржина на винска киселина, 
15. присуство и содржина на лимонска киселина, 
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16. присуство и содржина на L-јаболкова киселина, 
17. присуство и содржина на D-јаболкова киселина, 
18. содржина на вкупна јаболкова киселина, 
19. присуство и содржина на сорбинска киселина, 
20. присуство и содржина на L-аскорбинска киселина, 
21. pH вредност, 
22. присуство и содржина на сулфур диоксид, 
23. присуство и содржина на натриум, 
24. присуство и содржина на калиум, 
25. присуство и содржина на магнезиум, 
26. присуство и содржина на калциум, 
27. присуство и содржина на железо, 
28. присуство и содржина на бакар, 
29. присуство и содржина на кадмиум, 
30. присуство и содржина на сребро, 
31. присуство и содржина на цинк, 
32. присуство и содржина на олово, 
33. присуство и содржина на флуориди, 
34. присуство и содржина на јаглерод диоксид, 
35. присуство и содржина на деривати од цијанид, 
36. присуство и содржина на алил изотиоцијанат, 
37. хроматски својства, 
38. фолин-чиколтев (Folin-Ciocalteu) индекс  
39. изитопски однос на 180/160 на содржината на во-

да во виното, 
40. присуство и содржина на етил карбамат во ви-

ното со примена на детекционен метод кој користи гас-
на хроматографска или масна спектрометрија  

41. однос на 13C/12C во винскиот етанол или етанол 
добиен со ферментација на шира, концентрирана шира 
или пречистена концентрирана шира со изотопска мас-
на спектрометрија 

42. концентрација на шеќер во шира, концентрира-
на шира и пречистена концентрирана шира.  

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 08-7592/4                   Министер,  

16 јули 2007 година                        Ацо Спасеноски, с.р.  
    Скопје 

__________ 
1238. 

Врз основа на членот 12 став 2 од Законот за вино-
то (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
69/2004), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ПРОСТОРИИТЕ 
И ОПРЕМАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО 

 
Член 1 

 
Предмет на уредување 

Со овој правилник се уредуваат условите во поглед 
на просториите и опремата за производство на вино.  

 
Член 2 

 
Услови во поглед на просториите 

1) Производителите на вино треба да располагаат 
со посебни и соодветни простории за производство на 
вино и тоа за: 

1. прием и преработка на грозјето и ширата, 
2. нега, доработка и чување на виното,  
3. полнење и складирање на виното во шишиња или 

други садови, 

4. вршење на основни хемиски анализи на виното. 
2) Производителите кои произведуваат вино во ко-

личество помало од 300 хл годишно можат преработка-
та на грозјето и ширата и негата, доработката и чува-
њето на виното да ги вршат во иста просторија, докол-
ку се обезбедени услови за спречување на несакани 
влијанија меѓу процесите. 

3) Производителите кои произведуваат вино во коли-
чество помало од 300 хл годишно не треба да имаат посеб-
ни простории за вршење на хемиски анализи на виното.  

 
Член 3 

 
Хигиенско-технички услови 

Просториите од член 2 на овој правилник треба да ги 
исполнуваат минималните хигиенско-технички услови и 
треба да се користат само за производство на вино.  

Просториите од член 2 на овој правилник треба да 
имаат стабилна и контролирана температура и влаж-
ност на воздухот, да бидат поврзани во функционална 
целина и да имаат постојан и стабилен доток на вода и 
електрична енергија.    

Член 4  
Услови во поглед на опремата 

1) Производителите на вино треба да располагаат 
со посебна и соодветна опрема и тоа за: 

1. прием и преработка на грозје и ширата:  
- најмалку базен за прием на грозјето,  
- гроздомелачка и  
- пумпа за прием и транспорт на гроздовата каша.   
2. производство, доработка, нега и чување на виното:  
- најмалку една вријалница,  
- цедилка,  
- садови за тивка ферментација и  
- садови за стабилизација на виното.  
3. опрема за вршење на хемиски анализи на ширата 

и виното, односно за утврдување на содржината на ше-
ќер, алкохол, вкупни и испарливи киселини и слободен 
и вкупен SO2.  

2) Производителите кои имаат производство на ви-
но помало од 300 хл годишно не треба да поседуваат 
посебна опрема за вршење на хемиски анализи од став 
1 точка 3 на овој член.  

3) Производителите на вино кои полнат вино во 
шишиња или други садови треба да располагаат со по-
себна опрема и уреди за полнење на вино.  

 
Член 5  

Престанување на важење 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престануваат да важат членовите 7, 8 и 9 од Правилни-
кот за реонизација на лозарските подрачја, за условите 
на производството и промет на грозје, шира, вино и на 
производите од грозје и вино, за определување на ква-
литетот и заштита на географското потекло на вината и 
нивното означување во СР Македонија (“Службен вес-
ник на СРМ” бр. 12/1980).  

 
Член 6 

 
Влегување во сила 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 08-7592/3                           Министер, 

16 јули 2007 година                     Ацо Спасеноски, с.р. 
    Скопје  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
1239. 

Врз основа на член 23 став 3 од Законот  за средно 
образование  („Службен весник на Република Македо-
нија “ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,  113/2005, 35/2006, 
30/07 и  49/07 ), министерот за образование и наука до-
несе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2007/2008 
ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

 
Член 1 

 Со овој календар се утврдува организирањето на 
учебната година во јавните средни училишта согласно 
програмските целини во наставната година: полугодие, 
други форми на воспитно образовна дејност и ученич-
ки одмор за учебната 2007/2008 година.   

 
Член 2 

Учебната година во јавните средни училишта за-
почнува на 3 септември 2007 година,  а завршува на 31 
август 2008 година.     

Редовната наставна година започнува на 3 септем-
ври 2007 година и завршува на 10 јуни 2008 година, 
освен во последната година од гимназиското образова-
ние, стручното образование од четиригодишно и три-
годишно траење на образование каде наставната годи-
на завршува на 20 мај 2008 година.    

 
Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 
и II полугодие. Првото полугодие започнува на 3 сеп-
тември 2007 година и завршува на 31 декември 2007 
година.  

Второто полугодие започнува на 21 јануари 2008 
година и завршува на 10 јуни 2008 година, освен во 
последната година од гимназиското образование, 
стручното образование од четиригодишно и тригодиш-
но траење на образование каде полугодието  завршува 
на 20 мај 2008 година.   

 
Член 4 

Во текот на учебната година се организира зимски 
и летен одмор за учениците. 

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2008 го-
дина и завршува на 18 јануари 2008 година. 

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2008 година и 
завршува на 31 август 2008 година. 

 
Член 5 

Јавните средни училишта во времето од 11 јуни до 
20 јуни и од 18 август до 22 август организираат подго-
твителна настава, консултации и други форми на по-
мош за учениците кои треба да полагаат поправни ис-
пити, испит на годината, дополнителни испити и испи-
ти  за побрзо напредување. 

Јавните средни училишта, за учениците од заврш-
ните години на средното образование, во времето од 21 
мај до 30 мај и од 18 август до 22 август организираат 
подготвителна настава, консултации и други форми на 
помош за учениците кои треба да полагаат поправни 
испити, испит на годината, дополнителни испити и ис-
пити  за побрзо напредување. 

 
Член 6 

Екстерните испити од државната матура во гимна-
зиското и во четиригодишното стручно образование се 
спроведуваат во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 23 
јуни со почеток во 9 часот   

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 
односно руски јазик на 25 јуни со почеток во 9 часот 

- математика на 26 јуни со почеток во 9 часот. 
Интерните испити од изборниот дел на државната 

матура и проектната задача се спроведуваат во терми-
ни утврдени од училишната матурска комисија на 
предлог на соодветните училишни предметни комисии. 

За учениците кои од оправдани причини не полага-
ле државна матура или дел од државната матура во ју-
ни се организира дополнително полагање во август во 
следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 25 
август со почеток во 9 часот   

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 
односно руски јазик на 27 август со почеток во 9 часот 

- математика на 27 август со почеток во 9 часот. 
 

Член 7 
Училишната матура во гимназиското образование и за-

вршниот испит во четиригодишното стручно образование се 
спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и август. 

Во јунскиот рок:  
- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и 
литература) на 12 јуни со почеток во 9 часот.   

Во августовскиот рок: 
- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и 
литература) на 26 август со почеток во 9 часот.  

Испитот од изборниот дел на училишната матура во 
гимназиското образование, испитот од изборниот дел на 
завршниот испит во четиригодишното стручно образова-
ние и проектната задача се спроведуваат во термини утвр-
дени од училишната матурска комисија на предлог на со-
одветните училишни предметни комисии. 

 
Член 8 

Училишната матура во средното уметничкото образова-
ние се спроведува во два испитни рока и тоа: јуни и август. 

Во јунскиот рок:  
- македонски јазик и литература, односно албански 

јазик и литература на 12 јуни со почеток во 9 часот 
- странски јазик на 16 јуни со почеток во 9 часот. 
Во августовскиот рок: 
- македонски јазик и литература, односно албански 

јазик и литература на 26 август со почеток во 9 часот 
- странски јазик на 27 август со почеток во 9 часот. 
Испитот од изборниот дел на училишната матура 

во средното уметничко образование и проектната зада-
ча, односно проектните задачи се спроведуваат во тер-
мини утврдени од училишната матурска комисија на 
предлог на соодветните училишни предметни комисии.  

Член 9 
Завршниот испит во тригодишното стручно образо-

вание и четиригодишното стручно образование (со на-
става по старите планови и програми  ) се спроведува 
во три испитни рока и тоа: јуни, август и јануари. 

Во јунскиот рок:  
- македонски јазик и литература, односно албански 

јазик и литература на 12 јуни со почеток во 9 часот.   
Во августовскиот рок: 
- македонски јазик и литература, односно албански 

јазик и литература на 26 август со почеток во 9 часот. 
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Индивидуалната практична работа во тригодишно-
то стручно образование се спроведува во термини 
утврдени од училишната матурска комисија на предлог 
на соодветните училишни предметни комисии. 

 
Член 10 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-
низира во текот на целата работна недела. 

 
Член 11 

Во текот на наставната година во јавните средни 
училишта во завршната година на образованието се ос-
тваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите оста-
нати се остваруваат најмалку 180 наставни денови. 

 
Член 12 

На денот на училиштето се организираат културни, 
спортски и други манифестации.     

Традиционалниот ден на просветата за припадни-
ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-
чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-
рање на културни и други манифестации.   

 
Член 13 

Работните деновите кога се изведуваат ученичките ек-
скурзии, 21 март - Денот на еколошката акција на младите во 
Република Македонија и денот на полнолетството кога се из-
ведуваат посебни програми, се наставни денови.  

                                                    
Член 14 

Феријалната практика се остварува во зависност од 
специфичноста на образовниот профил и се изведува за 
време на летниот одмор на учениците. 

 
Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар пре-
станува да важи Календарот за организација на учебната 
2006/2007 година во јавните средни училишта („Службен 
весник на Република Македонија” број 92/06). 

 
Член 16 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на не-
говото објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 3 септември 2007 година. 

 
      Бр. 11-5910/2               Министер 
27 јули 2007 година                     за образование и наука, 

    Скопје                                 Сулејман Рушити, с.р. 
__________ 

1240. 
Врз основа на член 32 од Законот  за основното 

образование (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 
42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 70/06 и 
51/07), министерот за образование и наука донесе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ  
УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА 

 
Член 1 

 Со овој календар се утврдува организирањето на учеб-
ната година во основните училишта согласно програм-
ските целини во наставната година: полугодие, други 
форми на воспитно образовна дејност и ученички од-
мор за учебната 2007/2008 година.   

Член 2 
Учебната година во основните училишта почнува на 3 

септември 2007 година,  а завршува на 31 август 2008 година.
 Редовната наставна година започнува на 3 септември 
2007 година и завршува на 10 јуни 2008 година. 

 
Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II 
полугодие. Првото полугодие започнува на 3 септември 
2007 година и завршува на 28 декември 2007 година.  

Второто полугодие започнува на 21 јануари 2008 
година и завршува на 10 јуни 2008 година. 

 
Член 4 

Во текот на учебната година се организира зимски 
и летен одмор за учениците. 

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2007  го-
дина и завршува на 18 јануари 2008 година. 

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2008 година и 
завршува на 31 август 2008 година. 

 
Член 5 

Основните училишта во времето од 11 јуни до 20 
јуни организираат дополнителна настава и одделенски 
испити, а од 18 август до 29 август организираат подго-
твителна настава, консултации и други форми на по-
мош за учениците кои треба да полагаат поправни ис-
пити и ги спроведуваат истите. 

 
Член 6 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-
низира во текот на целата работна недела. 

 
Член 7 

Во текот на наставната година во основните учили-
шта се остваруваат 180 наставни денови. 

 
Член 8 

На денот на училиштето се организираат културни, 
спортски и други манифестации.  

Традиционалниот ден на просветата за припадни-
ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-
чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-
рање на културни и други манифестации.  

  
Член 9 

Работните деновите кога се изведуваат ученичките 
екскурзии и 21 март - Денот на еколошката акција на 
младите во Република Македонија, се наставни денови 
кога се изведуваат посебни програми. 

                                                             
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар 
престанува да важи Календарот за организација и рабо-
та на основните училишта во учебната 2006/2007 годи-
на („Службен весник на Република Македонија” број 
71/06). 

 
Член 11 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на не-
говото објавување во „ Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 3 септември 2007 година. 
     
    Бр. 11-5910/3                   Министер 
27 јули 2007 година                     за образование и наука, 

    Скопје                                 Сулејман Рушити, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


