
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
913. Уредба за спроведување на политиката 

за рурален развој........................................... 3 
914. Одлука за продажба на движни ствари... 6 
915. Одлука за давање на трајно користење 

на движни ствари.......................................... 7 
916. Одлука за основање на Водостопанство 

“Радовишко Поле“ – Радовиш................... 8 
917. Одлука за основање на Водостопанство 

“Струмичко Поле“ – Струмица................. 8 
918. Одлука за давање согласност на Тариф-

никот за утврдување на висина на  
надоместоци што ги наплатува Комиси-
јата за хартии од вредност........................... 9 

919. Програма за изменување и допол-
нување на Програмата за  финанси-
ска поддршка на руралниот развој за 
2008 година…………………………… 9 

920. Решение за именување член на 
Управниот одбор на Агенцијата за 
странски инвестиции на Република 
Македонија............................................. 11 

921. Решение за именување директор 
на Јавната установа Национален 
парк Пелистер, Битола.......................... 11 

922. Решение за именување член на Одбо-
рот за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на „Јавното 
претпријатие Македонска радиодифу-
зија – Скопје“......................................... 11 

923. Решение за именување членови – 
претставници на основачот на Учи-
лишниот одбор на посебното Основно 
училиште „Иднина“ – Скопје................ 11 

 Стр. 
924. Решение за именување членови – 

претставници на основачот на Учи-
лишниот одбор на РО за згрижување 
„25 Мај“ – Скопје................................... 11 

925. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на  ЈП  за одржување и за-
штита на магистралните и регионал-
ните патишта „Македонијапат“ – 
Скопје..................................................... 12 

926. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Специ-
јална болница по хируршки болести 
„Св. Наум Охридски“ - Скопје............. 12 

927. Решение за именување членови на 
Одборот за материјално-финансиско-
то работење на Институтот за стандарди-
зација на Република Македонија................. 12 

928. Решение за именување членови на 
Училишниот  одбор - претставници 
на основачот на Центарот за рехаби-
литација и образование  „Партенија  
Зографски“  –   Скопје............................. 12 

929. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈУ Завод за социјални деј-
ности-Скопје.......................................... 12 

930. Решение за именување членови – 
претставници на основачот на Учи-
лишниот одбор на посебното основно 
училиште „Златан Сремац“ – Скопје..... 13 

Број 54        Год. LXIV Четврток, 24 април 2008   Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 54 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 април 2008 
 

 Стр. 
931. Решение за именување членови на 

Училишниот одбор - претставници на 
основачот на државното училиште за 
физичка култура „Методија Митевски 
Брицо“  –  Скопје..................................... 13 

932. Решение за именување член на Надзор-
ниот одбор за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на ЈП за водоснаб-
дување со Хидросистемот „Дојранско 
Езеро“ стар Дојран................................  13 

933. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор – претстав-
ник на основачот на ЈЗУ Институт за ра-
диотерапија и онкологија - Скопје............ 13 

934. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор  на ЈП за стопанису-
вање со шуми „Македонски шуми“ – 
Скопје.....................................................  13 

935. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор - претставници на 
основачот на Државното училиште за 
деца и младинци со оштетен вид „Ди-
митар Влахов“ - Скопје............................ 14 

936. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа-Кума-
ново......................................................... 14 

937. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор-претставник 
на основачот на ЈЗУ Клиника за ревма-
тологија-Скопје........................................... 14 

938. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на „Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија – Скопје“...... 14 

939. Решение за разрешување и имену-
вање член на Управниот одбор – 
претставник на основачот на ЈЗУ 
Клиничка болница „д-р Трифун Па-
новски“ – Битола................................... 14 

940. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Државниот уче-
нички дом „Професор Мијалковиќ“ – 
Куманово...................................................   15 

941. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Државниот уче-
нички дом “Здравко Цветковски“ – 
Скопје.....................................................  15 

942. Програма за изменување и дополнува-
ње на Програмата за финансиска под-
дршка во земјоделството за 2008 година 15 

943. Програма за изменување на Програмата 
за приоритетна изработка на урбанис-
тички планови за 2008 година.................... 17 

944. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за спроведување на Законот 
за акцизите............................................. 17 

945. Правилник за начинот, правилата и 
посебните услови за вршење на инс-
пекциски надзор и  посебните услови 
кои треба да ги исполнува лице за да 
врши инспекциски работи од областа 
на воздухопловите, нивната градба, 
одржување и пловидбеност.................. 20 

 Стр. 
946. Правилник за содржината на програ-

мата за полагање на испит, формата и 
содржината на уверението, како и 
трошоците за добивање на уверение-
то за положен испит за стопански ри-
болов....................................................... 20 

947. Правилник за формата и содржината 
на образецот на легитимацијата за 
стопански риболов................................. 21 

948. Правилник за содржината на програ-
мата за полагање на испит, формата и 
содржината на уверението за положен 
испит, како и трошоците за добивање 
на уверението за положен испит за 
рибочувар............................................... 22 

949. Правилник за начинот на вршење на 
рибочуварска служба, формата и со-
држината на образецот на легитима-
цијата за рибочувар, како и начинот 
на нејзиното давање и одземање.......... 23 

950. Правилник за формата и содржината 
на образецот на легитимацијата за ре-
креативен риболов, формата и содр-
жината на образецот на дозволите за 
рекреативен риболов и формата и со-
држината на образецот за водење еви-
денција за број на издадени дозволи и 
уловената риба....................................... 24 

951. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водење на регистар на репро-
центри за производство на репродуктивен 
и порибителен материјал............................... 28 

952. Правилник за формата, содржината 
на образецот и начинот на водење на 
евиденција за издадени дозволи за 
производство на репродуктивен и по-
рибителен материјал од рибник........... 29 

953. Правилник за формата и содржината 
на образецот за евиденција во рибо-
ловните подрачја.................................... 31 

954. Правилник за содржината на годишниот 
план за заштита и стопанисување со ри-
бите и содржината на годишниот изве-
штај за реализација на годишниот план..... 33 

955. Правилник за квалитет, големина и тежи-
на, како и начин на декларирање на рибата 
која е наменета за ставање во промет............ 33 

956. Правилник за техничките барања 
што треба да ги исполнуваат риболов-
ните пунктови........................................ 34 

957. Правилник за содржината на рибо-
ловната основа....................................... 34 

958. Правилник за начинот на обележува-
ње на пловните објекти и пломбира-
њето и евидентирањето на риболов-
ниот алат................................................. 35 

959. Правилник за условите што треба да 
ги исполнува ветеринарската служба 
на одгледувалиште................................ 35 

 Огласен дел........................................... 1-76 



24 април 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 54 - Стр. 3 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
913. 

Врз основа на член 6 и член 8 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 134/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.04.2008 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА  
ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 
Член 1 

 
Општи одредби 

 (1) Со оваа уредба се пропишуваат видови мерки за 
спроведување на политиката, начин и постапка за 
спроведување на мерки за рурален развој, видови на 
мерки за рурален развој, финансиски план за одделна 
мерка, начин и постапка за следење на реализација и 
оцена на успешноста на мерките за рурален развој. 

 
Член 2 

 
Видови на мерки за рурален развој 

(1) Мерки за спроведување на политиката за рура-
лен развој се: 

1. Инвестиции за подобрување на конкурентност и 
модернизација на земјоделски стопанства, вклучително 
и аква-култура. 

2. Инвестиции за доработка, преработка, складира-
ње, пакување и маркетинг на земјоделски производи. 

3. Инвестиции за рехабилитација на системите за 
наводнување на водни заедници. 

4. Финансиска поддршка на промотивни активно-
сти за развој на рурален туризам. 

5. Инвестиции за подобрување на знаењето и уна-
предувањето на човечкиот потенцијал на земјоделски-
те производители, обезбедување на советодавни услуги 
и едукација за управување со земјоделско стопанство. 

6. Поддршка за организирање и заедничко вршење 
на производна дејност на земјоделски стопанства. 

 
Член 3 

 
Начин и постапка за спроведување на мерките 
(1) Барателот, за користење на мерките за рурален 

развој, треба: 
1. да поднесе уредно пополнето Барање за користе-

ње на мерките за рурален развој; 
2. да нема забрана за вршење на дејност и одговор-

ното лице на правното лице да нема забрана за вршење 
на професија, дејност или должност; 

3. доколку е физичко лице, да е регистриран како врши-
тел на земјоделска дејност согласно Закон за вршење земјо-
делска дејност, или како трговец-поединец регистрирани 
согласно Закон за трговски друштва или индивидуален 
земјоделец кој се стекнал со статус осигуреник согласно За-
конот за пензиско инвалидско осигурување или доколку не 
е регистриран по ниеден основ согласно закон да е сопстве-
ник или корисник на земјоделско земјиште и/или сопстве-
ник на добиточен фонд. 

4. доколку е правно лице, да е регистриран согласно 
Законот за трговски друштва односно Законот за задруги-
те, да не е во постапка на ликвидација или во стечајна по-
стапка и да ги има подмирено сите обврски спрема држа-
вата по основ на даноци и придонеси за пензиско, инва-
лидско, социјално и здравствено осигурување.  

(2) Барателот, за користење на мерката инвестиции 
за подобрување на конкурентност и модернизација на 
земјоделски стопанства, вклучително и аква-култура, 
покрај барањата од став (1) на овој член треба и да: 

1. ги има пријавено земјоделските производни капа-
цитети со кои располага во подрачните единици на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство (во натамошниот текст: Министерството);  

2. нема финансиски обврски по основ на склучен 
договор за користење на земјоделско земјиште во др-
жавна сопственост, доколку користи земјоделско зем-
јиште во државна сопственост; 

3. нема финансиски обврски по основ на склучен 
договор за користење на пасишта во државна сопстве-
ност, доколку користи пасишта во државна сопстве-
ност; 

4. нема финансиски обврски по основ на склучени-
те договори по Програмата за зголемување на произ-
водство на храна во Република Македонија и проекти-
те кои произлегуваат од истата.  

(3) Барателот за користење на мерката инвестиции 
за доработка, преработка, складирање, пакување и мар-
кетинг на земјоделски производи, покрај барањата од 
став (1) освен барањата од точката 3 на овој член , тре-
ба и  да: 

1. има соодветен документ дека ги исполнува мини-
малните услови за вршење на дејност согласно закон; 

2. нема финансиски обврски по основ на склучен 
договор за користење на земјоделско земјиште во др-
жавна сопственост, доколку користи земјоделско зем-
јиште во државна сопственост; 

3. нема финансиски обврски по основ на склучен до-
говор за користење на пасишта во државна сопственост, 
доколку користи пасиште во државна сопственост, 

4. нема финансиски обврски по основ на склучени-
те договори по Програмата за зголемување на произ-
водство на храна во Република Македонија и проекти-
те кои произлегуваат од истата.  

(4) Барателот за користење на мерката наменета за 
инвестиции за рехабилитација на системите за навод-
нување на водни заедници, покрај барањата од став (1) 
точка 1 на овој член, треба  и да: 

1. е регистриран во соодветен регистарот на водни 
заедници согласно Законот за водни заедници и да не е 
во постапка на регистрација кога се пријавува за кори-
стење на мерката; 

2. ги има подмирено обврските по основ на кори-
стење на вода за наводнување;  

3. изготви и поднесе проектна документација (осно-
вен или главен проект), да ги обезбеди потребните 
мислења и одобрение за градба и обезбеди мислење од 
Управата за Водостопанство при Министерството со 
кое се потврдува дека инвестицијата ќе ја унапреди со-
стојбата со системите за наводнување;  

4. има писмена согласност од водната заедница за 
намената на инвестиција и за обезбедените средства во 
висина од минимум 50% од потребните средства за ин-
вестицијата; 

(5) Барателот за користење на мерката финансиска 
поддршка на промотивни активности за развој на рура-
лен туризам, покрај барањата од став (1) освен барање-
то од точката 3 на овој член, треба  и да: 

1. доколку е здружение или фондација, да е регистри-
ран во соодветен регистар согласно Законот за здруженија 
на граѓани и фондации и да не е во постапка на регистраци-
ја кога се пријавува за користење на мерката; 

2. целта на основањето да е насочена кон обавување 
на активности наменети за економски, културен, еко-
лошки и/или социјален развој согласно актот за осно-
вање на правното лице, здружението или фондацијата.  

(6) Барателот за користење на мерката инвестиции 
за подобрување на знаењето и унапредувањето на чо-
вечкиот потенцијал на земјоделските производители, 
обезбедување на советодавни услуги и едукација за 
управување со земјоделско стопанство, покрај барања-
та од став (1) освен барањата од точката 3 на овој член, 
треба и да: 
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1. доколку е здружение или фондација, да е реги-
стрирано во соодветен регистар согласно Законот за 
здруженија на граѓани и фондации и да не е во постап-
ка на регистрација кога се пријавува за користење на 
мерката; 

2. доколку е јавна научна установа, да е регистрира-
на согласно закон,  од областа земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство; 

3. доколку е образовна институција или установа да 
ги исполнува условите согласно Закон за високото 
образование, Законот за средното образование, Закон 
за стручното образование и обука, Закон за образова-
ние на возрасните;  

4. доколку реализацијата на мерката е наменета за 
обука на земјоделски производители, да изготви и под-
несе предлог за реализација на мерката во следниве 
едукативни области: 

- Менаџмент на земјоделско стопанство во рурални 
средини;  

- Промоција на предностите од здружување по 
принцип на кооперативи и задруги или вертикални 
синџири (производство, услуги, маркетинг, стандарди); 

- Рурално кредитирање и раководење со долгови; 
- Фитосанитарни и ветеринарни стандарди во сог-

ласност со стандардите на Европската унија и следли-
вост на квалитет; 

- Примена на земјоделски производни техники за 
заштита на животната средина и придонес кон оддрж-
лив рурален развој; 

- Современи и ефикасни техники за наводнување за 
заштеда и правилно искористување на водните ресур-
си; 

- Значењето на традицијата и културното богатство, 
обичаите на село и културни манифестации за зачуву-
вање на руралните средини. 

5. доколку реализацијата на мерката е наменета за 
обука на членови на водни заедници, да изготви и под-
несе предлог за реализација на мерката во следниве 
едукативни области: 

- Планирање на наводнување и изработка на плано-
ви за наводнување; 

- Системи за мерење на водата и дистрибуција; 
- Раководење со системите за наводнување и плани-

рање на инвестиции 
- Изработка на инвестициони програми за оддржу-

вање и реконструкција на системите за наводнување со 
кои раководат водни заедници 

- Современите и ефикасни техники за наводнување 
за заштеда и правилно искористување на водните ре-
сурси. 

6. предложените тренинг програми и едукативни 
области не смеат да вклучуваат материјали и тематики 
коишто се составен дел на редовните наставни програ-
ми за средното и високото образование.  

(7) Барателот за користење на мерката поддршка за 
организирање и заедничко вршење на производна деј-
ност на земјоделски стопанства, покрај барањата од 
став (1) освен барањата  од точката 3 на овој член, тре-
ба и: 

1. доколку е правно лице, да е регистрирано со пре-
тежна дејност земјоделство, и да е основано по 
01.01.2007 година; 

2. доколку е правно лице формирано од здружение 
или фондација, покрај условот од точка 1 на овој став, 
да поднесе доказ дека е основано од здружение на зем-
јоделски производители; 

3. доколку е здружение или фондација, да е реги-
стрирано во соодветен регистар согласно Законот за 
здруженија на граѓани и фондации со основна цел на 
здружувањето насочена кон обавување на активности 
наменети за правилно искористување на земјоделската 
механизација по принципот на „машински  круг“ или 

„машински прстен“ согласно актот за основање на 
здружението или фондацијата и да не е во постапка на 
регистрација кога се пријавува за користење на мерка-
та.  

Член 4 
 

Постапката за избор на корисниците 
(1) Изборот на корисници се врши со проверка на 

исполнување на барањето за користење на мерките сог-
ласно член 4 од оваа уредба. 

(2) Барателите кои ги исполниле барањата за кори-
стење на мерките за рурален развој  се рангираат со бо-
дување, освен за мерките наменети за инвестиции за 
рехабилитација на системите за наводнување на водни 
заедници и поддршка за организирање и заедничко вр-
шење на производна дејност на земјоделски стопанс-
тва. 

(3) Бодување за секоја мерка од став (2) од овој 
член се врши според следната табела: 

а) за Инвестиции за подобрување на конкурентност 
и модернизација на земјоделски стопанства, вклучител-
но и аква-култура: 

 
Цели на 
мерката 

Показатели Бодување Макс. 
бодови 

Поддршка на
индивидуал-
ни земјодел-
ски произво-
дители на
кои земјо-
делството им
е примарна
дејност 

Подносите-
лот на бара-
њето е фи-
зичко лице
регистрирано 
согласно за-
кон  

 
 
 

Да – 30 
Не –   0 

 
 
 
 

30 

Поддршка на
млади земјо-
делци 

Подносите-
лот на бара-
њето е на во-
зраст од 18
до 40 години
на денот на
поднесување 
на барањето 

 
 
 

Да – 20 
Не –   0 

 
 
 

20 

Поддршка на
жени земјо-
делци 

Одговорно 
лице е жена 

 
Да – 20 
Не –   0 

 
20 

Поттикнува-
ње на инве-
стиции во не-
доволно раз-
виени по-
драчја 

Местото на
инвестиција-
та е во село 

 
 

Да – 15 
Не –   0 

 
 

15 

Вредност на
предложена-
та инвести-
ција  

да не надми-
нува 
1.300.000 де-
нари  

 
Да – 15 
Не –   0 

 
15 

Вкупно бодови 100 
 
б) за Инвестиции за доработка, преработка, склади-

рање, пакување и маркетинг на земјоделски производи: 
 
Цели на 
мерката 

Показатели Бодување Макс. 
бодови 

Поддршка за
имплемента-
ција на стан-
дарди за без-
бедност на
храна и стан-
дарди за ква-
литет 

Инвестиција-
та е наменета
за имплемен-
тирање на
стандард за
безбедност 
на храна или
стандард за
квалитет 

 
 
 

Да – 25 
Не –   0 

 
 
 

25 
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Поддршка на
здружување 
на земјодел-
ски произво-
дители 

Подносител 
на инвести-
цијата е зем-
јоделска за-
друга или
правно лице
регистрирано 
од здружение
на земјодел-
ски произво-
дители 

 
 
 
 

Да – 20 
Не –   0 

 
 
 
 

20 

Поттикнува-
ње на инве-
стиции во не-
доволно раз-
виени по-
драчја 

Местото на
инвестиција-
та е во село  

 
 

Да – 15 
Не –   0 

 
 

15 

Приоритетни 
сектори 

Проектот е
наменет за
производство 
на добиточна
храна или
преработка 
на млеко во
млеко во
прав или про-
изводство на
путер или
модернизаци-
ја на  пост-
бербени 
активности за
свежо овош-
је, зеленчук и
грозје. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Да – 15 
Не –   0 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Поддршка на
жени прет-
приемачи 

Одговорно 
лице е жена 

 
Да – 15 
Не –   0 

 
 

15 
Вредноста на
предложена-
та инвести-
ција 

да не надми-
нува 
1.300.000 де-
нари  

 
Да – 10 
Не –   0 

 
10 

Вкупно бодови 100 
 
в) за Финансиска поддршка на промотивни актив-

ности за развој на рурален туризам:   
Цели на мерката Бодување Макс. бодови 
Проектот се од-
несува за развој 
и унапредување 
на селски тури-
зам во одредено 
населено место 

Едно село – 35 
Повеќе населени 
места на една те-
риторија на оп-
штина -   25 
Територија на 
општина -15 

Повеќе општини 
– 5 

 
 
 
 
 

35 

Проектот има за 
цел да промови-
ра локалитети, 
културни знаме-
нитости и оста-
нати традицио-
нални и природ-
ни вредности на 
месноста за која 
се однесува 

 
 
 
 

Да – 30 
Не –   0 

 
 
 
 

30 

Проектот се од-
несува за населе-
ни места во ру-
рални општини 
или за рурална 
општина  

 
 

Да – 25 
 Не –   0  

 
 

25 

Проектот се од-
несува на промо-
вирање на рура-
лен туризам во 
мали градови до 
15.000 жители 

 
 

Да – 10  
Не –   0 

 
 

10 

Вкупно бодови 100 
 
г) за Инвестиции за подобрување на знаењето и унапре-

дувањето на човечкиот потенцијал на земјоделските произ-
водители, обезбедување на советодавни услуги и едукација 
за управување со земјоделско стопанство: 

 
Цели на мерката Бодување Макс. бодови 
Проектот опфаќа 
едукативни об-
ласти за фитоса-
нитарни или ве-
теринарни стан-
дарди во ЕУ 

 
 

Да – 30 
Не –   0 

 
 

30 

Проектот се од-
несува на едука-
ција за  еколо-
шко и органско 
земјоделско про-
изводство  

 
 

Да – 25 
Не –   0 

 
 

25 

Проектот опфаќа 
обука која се од-
несува на менаџ-
мент на земјо-
делско стопанс-
тво кое се зани-
мава со лозарс-
тво, овоштарс-
тво, градинарс-
тво, одгледување 
на животни за 
производство на 
млеко и и месо  

 
 
 
 
 

Да– 20 
Не – 0 

 
 
 
 
 

20 

Проектот има за 
цел да обучи над 
150 земјоделски 
производители 
лоцирани во 
еден определен 
производен ре-
гион 

 
 
 

Да – 15 
Не -  0 

 
 
 

15 

Вредноста на 
проектот да не 
надминува 
600.000 денари 

Да – 10 
Не -  0 

10 

Вкупно бодови 100 
 

Член 5  
Средства за реализација на мерките 

(1) Средствата за реализација на мерките за спроведување 
на политиката за рурален развој се обезбедуваат со Годишната 
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој.  

 
Член 6  

Начин и постапка за следење на реализација  
и оцена на успешноста на мерките 

(1) Следење на реализација и оцена на успешност 
на мерките за рурален развој од член 2 став (1) од оваа 
уредба се врши преку следните показатели: 
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1. Број на добиени барања: 
- по одделна мерка и по општини или населени места; 
- од баратели - млади земјоделски производители 

по одделна мерка и по општини или населени места; 
- од баратели - жени по одделна мерка и по општи-

ни или населени места; 
2. Број на одобрени барања: 
- по одделна мерка и по општини или населени ме-

ста 
- на млади земјоделски производители по одделна 

мерка и по општини или населени места и нивно учес-
тво во вкупниот број одобрени барања; 

- на жени корисници по одделна мерка и по општи-
ни или населени места и нивно учество во вкупниот 
број одобрени барања; 

3. Број на одбиени барања и причини за одбивање 
на барањата: 

- по одделна мерка; 
- поднесени од млади земјоделски производители; 
- поднесени од жени баратели; 
4. Број на реализирани одобрени барања: 
- по одделна мерка и по општини или населени ме-

ста; 
- поднесени од млади земјоделски производители; 
- поднесени од жени баратели; 
5. Финансиски показатели 
- вкупен износ на одобрени финансиски средства по 

мерки и по општини или населени места; 
- просечен износ на одобрени финансиски средства 

по мерка; 
- вкупен износ на исплатени финансиски средства 

по мерки и по општини или населени места; 
(2) Показатели за следење на реализацијата и оцена 

на успешност на мерките за спроведување на полити-
ката за рурален развој во однос на пол и старост на ба-
рателите се прибираат само за мерки каде постојат ус-
лови за следење на такви показатели.  

(3) Следење на реализација и оцена на успешност 
на мерките за спроведување на политиката за рурален 
развој од член 2 став (1) од оваа уредба може да се вр-
ши со помош на останати показатели согласно за бара-
њето за користење на мерките од член 4 од оваа уредба 
и целите на мерките за рурален развој и показателите 
од член 5 став (3) од оваа уредба. 

 
Член 7 

 
Начин на вршење на контрола над спроведување  

на мерките 
Вршењето на контрола  над спроведување  на мер-

ките за рурален развој  опфаќа следење на реализација 
и оцена на успешноста на мерките за рурален развој  
преку следење на исполнетоста на барањата  утврдени 
со оваа уредба. 

 
Член 8 

 
Завршна одредба 

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

 
Бр. 19-2131/1                     Претседател на Владата 

22 април 2008 година            на Република Македонија, 
     Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

914. 
Врз основа на член 4, став 1 и став 2 и член 56, 57, 

58, 59, и 61 од Законот за користење и располагање со 
стварите на државните органи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
04.03.2008 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движните ствари-корни-

зи, завеси и тенди, сопственост на Република Македо-
нија, што ги користела Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија со книго-
водствена вредност и тоа:  

1. Лесни завеси од полиестер, 445,50 м2 со книго-
водствена вредност од 153.697,00 денари. 

2. Тешки завеси од полиестер, тип Блек аут, 445,50 
м2 со книговодствена вредност од 354.173,00 денари. 

 З. Драпер плав 37,50 м2 со книговодствена вред-
ност од 29.812,00 денари. 

4. Алуминиумски корнизи 70,25 метри должни со 
книговодствена вредност од 40.745,00 денари. 

5. Тенди со краци од импрегнирано платно, со кон-
структивни детали-челична носива конструкција со ан-
кер плочи и бетонски стабилизатори и електрични мо-
тори со прекидач и курбла за мануелна команда, за по-
вршина на тенда од 1.166,38 м2 со книговодствена 
вредност од 6.826.472,00 денари. 

 
Член 2 

Почетната цена за јавното наддавање на движните 
ствари е книговодствената вредност од член 1 од одлу-
ката. 

 
Член 3 

Продажбата на движните ствари од член 1 на оваа 
одлука да се изврши по пат на јавно наддавање. 

Постапката за продажба да ја спроведе Комисијата 
за располагање со недвижни и движни ствари на Служ-
бата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 4 

Средствата добиени од продажбата да се уплатат на 
приходна сметка на Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија. 

 
Член 5 

Продажбата на движните ствари да се изврши пое-
динечно. 

 
Член 6 

За продадените движни ствари од член 1 на оваа одлука 
со правните и физичките лица ќе се склучи договор. 

 
Член 7 

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

Бр.19-1295/1                      Претседател на Владата  
4 март 2008 година              на Република Македонија, 

  Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
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915. 
Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државни-

те органи (“Службен весник на Република Македонија“ 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за здравство се даваат на трајно користење 

движни ствари на Јавната здравствена установа “Здравствен дом - Скопје“ и тоа:  

Член 2
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа “Здравствен дом 

- Скопје“ за правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно кори-
стење. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
     Бр. 19-1822/1                          Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                                  на Владата на Република 
         Скопје                                    Македонија, 
                                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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916. 
Врз основа на член 93 од Законот за водостопанс-

твата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
85/03 и 95/05) и 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 15.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО 
„РАДОВИШКО ПОЛЕ“ - РАДОВИШ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Водостопанство „Радови-
шко Поле“ – Радовиш. 

Водостопанството „Радовишко Поле“ ќе работи под 
фирма: Водостопанство „Радовишко Поле“ – Радовиш. 

Скратен назив на фирмата е: ВС „Радовишко Поле“ 
– Радовиш. 

Седиштето на Водостопанството „Радовишко По-
ле“ ќе биде во Радовиш, ул. „Илинденска“ бб. 

 
Член 2 

Водостопанство „Радовишко Поле“ - Радовиш се 
основа како јавно правно лице кое ќе врши економично 
стопанисување, користење, функционирање, одржува-
ње и контрола на системите на подрачјето на дејству-
вање, заради снабдување со вода за наводнување на 
земјоделско земјиште, снабдување со вода за 
технолошки потреби, одводнување на земјиште, одр-
жување на водостопанските објекти и постројки за за-
штита од поплави, регулација на реки и заштита на 
земјиштето од ерозија. 

 
Член 3 

Подрачјето на дејствување на Водостопанство „Ра-
довишко Поле“ - Радовиш е географското подрачје кое 
опфаќа површини и корисници од општините Радовиш 
и Конче. 

Водостопанство „Радовишко Поле“ ќе ги стопани-
сува, користи и одржува системите опфатени на по-
драчјето на дејствување: ХС „Мантово“ со брана „Ман-
тово“, малите брани „Конче 1“, „Конче3“ и „Бучим“ и 
мал систем за наводнување „Конечко Поле“. 

 
Член 4 

Одборот на корисници на вода (во натамошниот 
текст: Одбор) на Водостопанство „Радовишко Поле“ – 
Радовиш, се состои од 10 членови, чија застапеност е 
според категоријата на корисник на вода и тоа: 

- 8 места за водните заедници од подрачјето на дејс-
твување на водостопанството; и 

- 2 за корисниците на вода за индустриски и техно-
лошки потреби. 

 
Член 5 

Местата во Одборот наменети за претставници на 
водните заедници се распределуваат во зависност од 
територијата на општината опфатена со подрачјето на 
дејствување на Водостопанство „Радовишко Поле“ и 
тоа: 

- 5 места за претставници од регионот на општина-
та Радовиш; и 

- 1 место за претставник од регионот на општина 
Конче. 

 
Член 6 

За членови на првиот Одбор на Водостопанство 
„Радовишко Поле“ – Радовиш се именуваат: 

1. Љупче Тадиров 
2. Живко Николов 
3. Костадин Васев 

4. Љупчо Лазаров 
5. Витан Костадинов 
6. Македонка Арсенова 
7. Наце Лазаров 
8. Славица Коцева 
9. Станојчо Ѓорѓиев 

10. Деин Бекиров. 
За претседавач на Одборот на корисници на вода на 

Водостопанство „Радовишко Поле“ – Радовиш се име-
нува Васил Зекиров. 

 
Член 7 

Именувањето на членовите на првиот Одбор на Во-
достопанство „Радовишко Поле“ – Радовиш се врши за 
период од 2 (две) години. 

Датумот на распишување на првите редовни избори 
за членови на Одборот на корисници на вода на Водо-
стопанство „Радовишко Поле“ – Радовиш е 01.03.2010 
година. 

 
Член 8 

Основни средства на Водостопанство „Радовишко 
Поле“- Радовиш, потребни за вршење на дејноста оп-
фатена во член 2 од оваа одлука, се објектите, инфра-
структурата, опремата и други средства излачени од 
ликвидационата маса на РО за стопанисување со води 
„Мантово“ – Радовиш во ликвидација. 

 
Член 9 

Водостопанство „Радовишко Поле“ – Радовиш сво-
јата организација и работа ја уредува со Статут.  

Со оваа одлука се одобрува Статутот на Водосто-
панство „Радовишко Поле“ – Радовиш. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 19-1686/1                      Заменик на претседателот 

15 април 2008 година               на Владата на Република 
     Скопје        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
917. 

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанс-
твата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
85/03 и 95/05) и 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 15.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО „СТРУ-
МИЧКО ПОЛЕ“ – СТРУМИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Водостопанство „Стру-
мичко Поле“ – Струмица. 

Водостопанството „Струмичко Поле“ ќе работи под 
фирма: Водостопанство „Струмичко Поле“ – Струми-
ца. 

Скратен назив на фирмата е: ВС „Струмичко Поле“ 
– Струмица. 

Седиштето на Водостопанството „Струмичко По-
ле“ ќе биде во Струмица, ул. „Љуба Брашнарска“ бр. 5. 

 
Член 2 

Водостопанство „Струмичко Поле“ – Струмица се 
основа како јавно правно лице кое ќе врши економично 
стопанисување, користење, функционирање, одржува-
ње и контрола на системи на подрачјето на дејствува-
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ње, заради снабдување со вода за наводнување на зем-
јоделско земјиште, снабдување со вода на комунални 
претпријатија за водоснабдување за консумирање од 
страна на човекот (вода за пиење и други потреби) и 
технолошки потреби, снабдување со вода за индустри-
ски и технолошки (стопански) потреби, вклучувајќи и 
производство на електрична енергија, одводнување на 
земјиште и одржување на водостопанските објекти и 
постројки за заштита од поплави, регулација на реки и 
заштита на земјиштето од ерозија. 

 
Член 3 

Подрачјето на дејствување на Водостопанство 
„Струмичко Поле“ е географското подрачје кое опфаќа 
површини и корисници од општините Струмица, Ново 
Село, Василево и Босилово. 

Водостопанство „Струмичко Поле“ ќе ги стопани-
сува, користи и одржува системите опфатени на по-
драчјето на дејствување: ХС „Турија“, Системите за 
наводнување „Водоча“, „Иловица“, „Новоселка“, „Мар-
кова река“ и старите системи кои користат вода од Бе-
ласичките реки (оние кои сеуште не се предадени на 
водните заедници), вклучувајќи ги браните „Турија“, 
„Водоча“, „Иловица“, „Новоселка“ и „Маркова река“. 

 
Член 4 

Одборот на корисници на вода (во натамошниот 
текст: Одбор) на Водостопанство „Струмичко Поле“ – 
Струмица, се состои од 14 членови, чија застапеност е 
според категоријата на корисник на вода и тоа: 

- 9 места за водните заедници од подрачјето на дејс-
твување на водостопанството; 

- 4 места за комуналните претпријатија за водоснаб-
дување; и 

- 1 место за корисниците на вода за индустриски и 
технолошки потреби. 

 
Член 5 

Местата во Одборот наменети за претставниците на 
водните заедници се распределуваат во зависност од 
територијата на општината опфатена со подрачјето на 
дејствување на Водостопанство „Струмичко Поле“ - 
Струмица и тоа: 

- 2 места за претставници од регионот на општина-
та Босилово; 

- 2 места за претставници од регионот на општина-
та Василево; 

- 1 место за претставник од регионот на општината 
Струмица; и 

- 1 место за претставник од регионот на општината 
Ново Село. 

 
Член 6 

За членови на првиот состав на Одборот на Водо-
стопанство „Струмичко Поле“ – Струмица се именува-
ат: 

1. Васил Зекиров 
2. Митко Танев 
3. Душко Беќаров 
4. Мирчо Делев 
5. Горан Котев 
6. Никола Горгиев 
7. Васко Марков 
8. Драги Стојанов 
9. Илчо Колев 

10. Боби Величковски 
11. Мојсеј Трајкоски 
12. Горѓи Јовов 
13. Димитар Василев 
14. Сунај Јакупов 
За претседавач на Одборот на корисници на вода на 

Водостопанство „Струмичко Поле“ – Струмица, се 
именува Васил Зекиров. 

Член 7 
Именувањето на членовите на првиот состав на Од-

борот на Водостопанство „Струмичко Поле“ – Струми-
ца се врши за период од 2 (две) години. 

Датумот на распишување на првите редовни избори 
за членови на Одборот на корисници на вода на Водо-
стопанство „Струмичко Поле“ – Струмица е 31.03.2010 
година. 

 
Член 8 

Основни средства на Водостопанство „Струмичко 
Поле“- Струмица, потребни за вршење на дејноста оп-
фатена во член 2 од оваа одлука, се објектите, инфра-
структурата, опремата и други средства излачени од 
ликвидационата маса на ВП „Струмички слив“ – Стру-
мица, во ликвидација. 

 
Член 9 

Водостопанство „Струмичко Поле“ – Струмица 
својата организација и работа ја уредува со Статут.  

Со оваа одлука се одобрува Статутот на Водосто-
панство „Струмичко Поле“ – Струмица. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 19-1688/1                      Заменик на претседателот 

15 април 2008 година               на Владата на Република 
     Скопје        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
918. 

Врз основа на член 30, став 5 од Законот за хартии 
од вредност (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22.04.2008 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНА НА НАДОМЕ-
СТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА  

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за утврдување на висина на надоместоци што ги напла-
тува Комисијата за хартии од вредност бр. 03-241/11 од 
14.04.2008 година, донесен од Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на 11.04.2008 година. 

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

 
Бр. 19-1994/1                    Претседател на Владата 

22 април 2008 година            на Република Македонија, 
     Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
919. 

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 22.04.2008  година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА  ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2008 ГОДИНА 
 

I 
(1) Во Програмата за финансиска поддршка на ру-

ралниот развој за 2008 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 22/2008) во Дел II став (1) 
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алинеја 1 по зборовите „примарно растително земјо-
делско производство“, се додаваат зборовите: „(житни, 
маслодајни и фуражни култури, производство на тутун, 
лозарство, овоштарство, градинарство вклучително и 
производство на режано цвеќе)“. 

(2) Во алинејата 5 зборовите „10.000.000 денари“ се заме-
нуваат со зборовите „7.000.000 денари без вклучен ДДВ“.  

(3) По алинејата 6 се додава нова алинеја 7 која гласи:  
„- ко-финансирање на набавка на рамки, вклучител-

но и пчелни нуклеуси, сандаци за пчелни семејства и 
опрема за пчеларско производство во висина од 50% од 
вкупната вредност на инвестицијата која не може да 
надмине 500.000 денари без вклучен ДДВ.“ 

(4) Ставот (2) се менува и гласи:  
„(2) Корисник на мерките од став (1) алинеја 1,2,3,4 

и 7 од овој дел е:   
1. Физичко лице, регистрирано согласно Закон за 

вршење земјоделска дејност, физичко лице-трговец по-
единец регистриран согласно Закон за трговски друш-
тва, или индивидуален земјоделец кој се стекнал со 
статус на осигуреник согласно Законот за пензиско ин-
валидско и физички лица сопственици или корисници 
на земјоделско земјиште и сопственици на добиточен 
фонд, со следната големина на земјоделски производни 
капацитети: 

а) За инвестиции од став (1) алинеја 1 и 3 на овој 
дел, да располага со: 

- минимум 0,3 ха површина наменета за лозови на-
сади, овошни насади или градинарство, вклучително и 
производство на режано цвеќе; 

- минимум 0,5 ха површина наменета за житни, 
маслодајни, фуражни култури и производство на тутун. 

б) За инвестиции од став (1) алинеја 2 на овој дел, 
да располага со минимум 0,3 ха површина наменети за 
пластеничко или оранжериско производство. 

в) За инвестиции од став (1) алинеја 4 на овој дел, 
да има добиточен фонд со следната големина: 

- минимум 5 до максимум 130 грла млечни крави; 
- минимум 7 до максимум 100 грла говеда за тов го-

дишно; 
- минимум 150 до максимум 700 овци од сите кате-

гории;  
- минимум 50 до максимум 350 кози од сите катего-

рии;  
- минимум 20 до максимум 50 маторици или мини-

мум 400 до максимум 1000 свински гоеници годишно; 
- минимум 2500 до 10000 бројлери по турнус; 
- минимум 1000 до максимум 15 000 несилки. 
г) За инвестиции од став (1) алинеја 7 на овој дел, 

да има минимум 10 пчелни семејства. 
2. Правни лица, регистрирани согласно Законот за 

трговски друштва и правни лица регистрирани соглас-
но Законот за задругите, сопственици или корисници 
на земјоделско земјиште и сопственици на добиточен 
фонд, со следната големина на земјоделски производни 
капацитети: 

а) За инвестиции од став (1) алинеја 1 и 3 на овој 
дел, да располага со: 

- минимум 0,3 ха површина наменета за лозови на-
сади, овошни насади или градинарство, вклучително и 
производство на режано цвеќе; 

- минимум 0,5 ха површина наменета за житни, 
маслодајни, фуражни култури и производство на тутун. 

б) За инвестиции од став (1) алинеја 2 на овој дел, 
да располага со минимум 0,3 ха површина наменети за 
пластеничко или оранжериско производство. 

в) За инвестиции од став (1) алинеја 4 на овој дел, 
да има добиточен фонд со следната големина: 

- минимум 5 до максимум 130 грла млечни крави; 
- минимум 7 до максимум 100 грла говеда за тов го-

дишно; 
- минимум 150 до максимум 700 овци од сите кате-

гории;  

- минимум 50 до максимум 350 кози од сите катего-
рии;  

- минимум 20 до максимум 50 маторици или мини-
мум 400 до максимум 1000 свински гоеници годишно; 

- минимум 2500 до 10000 бројлери по турнус; 
- минимум 1000 до максимум 15 000 несилки. 
г) За инвестиции од став (1) алинеја 7 на овој дел, 

да има минимум 10 пчелни семејства. 
 3. Во случај на поголем број барања во однос на 

расположивите финансиски средства по одделна мерка, 
предност имаат физички лица регистрирани согласно 
Закон за вршење земјоделска дејност и физички лица-
трговци поединци регистрирани согласно Закон за тр-
говски друштва.“ 

 (5) Во ставот (4) зборовите „кои се регистрирани 
согласно Законот за рибарство и аквакултура.“ се заме-
нуваат со зборовите: „кои исполнуваат општи услови 
за вршење на риболовна дејност и се регистрирани во 
Министерството согласно Законот за рибарство и аква-
култура.“.  

 
II 

(1) Во Делот III, став (1), алинејата 1 се менува и 
гласи:  

„- ко-финансирање на инвестиции за набавка на 
опрема за доработка, преработка, складирање, сортира-
ње и пакување на земјоделски производи во висина од 
50% од вкупната вредност на инвестицијата  која не 
може да надмине 2.000.000 денари без вклучен ДДВ.“ 

(2) Во алинеја 2, зборот „сточна“ се заменува со 
зборот „добиточна“. 

(3) Во ставот (2) точката на крајот на реченицата се 
брише и се додаваат зборовите: „согласно закон.“  

 
III 

(1) Во Дел V ставот (1) се менува и гласи:  
 „(1) Средствата од Дел I точка 4 на оваа програма 

во износ од 6.000.000,00 денари ќе се користат за фи-
нансирање на трошоци за изработка на промотивни ма-
теријали за рурален туризам (брошури, мапи, издавање 
на книги со историски факти за локалитети и знамени-
тости), изработка и поставување на соодветни знаци за 
одбележување на културните знаменитости, сместува-
лишта и природни реткости, промоција на локални ма-
нифестации, обележување и унапредување на шумски 
патеки во висина  на средства која неможе да надмине 
150.000 денари без вклучен ДДВ.“ 

(2) Во ставот (2) по зборот „здруженија“ се додава-
ат зборовите „и фондации“.  

 
IV 

(1) Во Делот VI став (1) зборовите „од 100% од 
вкупната вредност на трошоци“ се заменуваат со збо-
ровите  „на средства“.  

(2) Ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Корисници на мерките од став (1) од овој дел се 

здруженија и фондации регистрирани согласно Законот 
за здруженија на граѓани и фондации, јавни научни уста-
нови од областа на земјоделство, шумарство и водосто-
панство согласно Законот за научно истражувачка деј-
ност, образовни институции од областа земјоделство, 
шумарство и водостопанство, правни лица регистрирани 
согласно Законот за трговски друштва и правни лица ре-
гистрирани согласно Закон за задругите.“ 

 
V 

(1) Во Делот VII став (1) алинеја 1 зборовите „на за-
другата“се бришат. 

(2) Алинеја 3 се брише. 
(3) Во ставот (2) зборовите „и 2“ се заменуваат со 

зборовите „од овој дел“. 
(4) По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
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„(3) Корисници на мерките од став (1) алинеја 2 од 
овој дел се здруженија на граѓани со основна цел на 
здружувањето насочена кон обавување на активности 
наменети за правилно искористување на земјоделската 
механизација по принципот на „машински  круг“ или 
„машински прстен.“. 

 
VI 

(1) Во Делот IX ставот (1) се менува и гласи:  
„(1) Исплатата на средствата од оваа програма по 

корисници ја врши Агенцијата врз основа на поднесени 
и одобрени барања.“ 

(2) Ставот (2) се менува и гласи:  
„(2) Еден корисник поднесува посебно барање за 

секоја мерка од Дел I  став (1) на оваа програма во ори-
гинален примерок. Еден корисник може да поднесе 
најмногу две барања по различни мерки од  дел I став 
(1) на оваа програма.“ 

 
VII 

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

 
Број 19-1639/1                 Претседател на Владата 

22 април 2008 година             на Република Македонија,  
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
920. 

Врз основа на член 8 од Законот за основање на Аген-
ција за странски инвестиции на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2004), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 15 април 2008 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕ-
СТИЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 

странски инвестиции на Република Македонија се име-
нува Светлана Тодоровска. 

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

 
Бр. 33-2371/1                      Претседател на Владата 

15 април 2008 година             на Република Македонија, 
     Скопје              м-р Никола Груевски с.р. 

__________ 
921. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007 и 19/2008), а во врска со член 141 од Законот за 
заштита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006 и 84/2007), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
15.04.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНАТА 
УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР, 

БИТОЛА 
 
1. За директор на Јавната установа Национален 

парк Пелистер, Битола се именува Сашо Мицевски, 
дипл.градежен инженер. 

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

 
Бр. 33-1190/3                      Претседател на Владата 

15 април 2008 година            на Република Македонија, 
     Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

922.                                       
Врз основа на член 13 од Законот за основање на Јав-

но претпријатие Македонска радиодифузија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/98 и 98/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 15 април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТ-
РОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ НА „ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ“ 

 
1. За член на Одборот за контрола на материјално-

финансиското работење на „Јавното претпријатие Ма-
кедонска радиодифузија-Скопје“ се именува Игор Ан-
товски. 

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

 
Бр. 33-2370/1                      Претседател на Владата 

15 април 2008 година             на Република Македонија, 
     Скопје         м.р. Никола Груевски с.р. 

__________ 
923. 

Врз основа на член 96 од Законот за основното образова-
ние („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 
82/2004, 81/2005, 113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 
април 2008 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ – ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА ОСНОВАЧОТ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА 
ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИДНИНА“ 

– СКОПЈЕ 
 

1. За членови – претставници на основачот на Учи-
лишниот одбор на Посебното основно училиште „Ид-
нина“ – Скопје се именуваат: 

- Момир Тасевски, 
- Никола Несторовски. 
2. Со именувањето на новите членови – претставни-

ци на основачот на Училишниот одбор на Посебното 
основно училиште „Иднина“ – Скопје, на досегашните 
членови им престанува мандатот. 

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

 
       Бр. 33-2380/1                    Претседател на Владата 
15 април 2008 година            на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
924. 

Врз основа на член 96 од Законот за основното образова-
ние („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 
82/2004, 81/2005, 113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана на 15 
април 2008 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ – ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА ОСНОВАЧОТ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА  

РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ „25 МАЈ“ – СКОПЈЕ  
1. За членови – претставници на основачот на Учи-

лишниот одбор на РО за згрижување „25 Мај“ – Скопје 
се именуваат: 

- Елена Петровска, 
- Катерина Величковска. 
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2. Со именувањето на новите членови – претставни-
ци на основачот на Училишниот одбор на РО за 
згрижување „25 Мај“ – Скопје, на досегашните члено-
ви им престанува мандатот. 

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

 
       Бр. 33-2381/1                     Претседател на Владата 
15 април 2008 година             на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
925. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-
јатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 15 
април 2008 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 ЈП за одржување 

и заштита на магистралните и регионалните патишта 
„Македонијапат“ – Скопје се именува Владимир Јанев-
ски. 

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

 
Бр. 33-2367/1                     Претседател на Владата 

15 април 2008 година            на Република Македонија, 
     Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 
                               __________ 

926. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 15 април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО 
ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“  

- СКОПЈЕ 
 

1. Се разрешува Оливер Костуранов од должноста 
член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Специјална болница по хируршки болести 
„Св.Наум Охридски“ – Скопје. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Специјална болница по хируршки боле-
сти „Св.Наум Охридски“ – Скопје се именува Марија 
Гогаровска. 

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

 
       Бр. 33-1505/2                     Претседател на Владата 
15 април 2008 година             на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

927.                                        
Врз основа на член 16 од Законот за стандардизација 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 15 април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 
1. За членови на Одборот за материјално-финанси-

ското работење на Институтот за стандардизација на 
Република Македонија се именуваат:  

- Дејан Божиновски 
- Дејан Брзакоски 
- Васо Трајковски 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 33-2227/2                     Претседател на Владата 

15 април 2008 година             на Република Македонија, 
     Скопје         м-р Никола Груевски с.р. 

__________ 
928. 

Врз основа на член 88 од Законот за средно образо-
вание („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 40/2003, 42/2003, 
67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007 и 49/2007), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15 април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ  
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОБРАЗО-
ВАНИЕ  „ПАРТЕНИЈА  ЗОГРАФСКИ“  –   СКОПЈЕ 
 

1. За членови на Училишниот одбор – претставници 
на основачот на Центарот за рехабилитација и образо-
вание „Партенија Зографски“ – Скопје, се именуваат: 

- Благица Станковска 
- Александра Димитриевска 
- Александра Кекевска 
2. Со именувањето на новите членови  на Училиш-

ниот одбор на Центарот за рехабилитација и образова-
ние „Партенија Зографски – Скопје“ на досегашните 
членови им престанува мандатот. 

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

 
       Бр. 33-2376/1                    Претседател на Владата 
15 април 2008 година            на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
929. 

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната зашти-
та („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 
16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/2007), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 15 април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ-СКОПЈЕ  

 
1. За членови на Управниот одбор-претставници на 

основачот на ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје се 
именуваат:  
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- Маја Киселиковска  
- Тодор Петрушевски 
- Јован Ѓоргиевски  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 33-2373/1                       Претседател на Владата 

15 април 2008 година             на Република Македонија, 
     Скопје          м-р Никола Груевски с.р. 

__________ 
930. 

Врз основа на член 96 од Законот за основното 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 81/2005, 113/2005, 
35/2006, 70/2006 и 51/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 април 2008 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ – ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА ОСНОВАЧОТ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА 
ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЗЛАТАН 

СРЕМАЦ“ – СКОПЈЕ 
 

1. За членови – претставници на основачот на Учи-
лишниот одбор на Посебното основно училиште „Зла-
тан Сремац“ – Скопје се именуваат: 

- Љубен Костовски, 
- Емилија Асенова Соврлиќ. 
2. Со именувањето на новите членови – претставни-

ци на основачот на Училишниот одбор на Посебното 
основно училиште „Златан Сремац“ – Скопје, на досе-
гашните членови им престанува мандатот. 

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

 
       Бр. 33-2382/1                      Претседател на Владата 
15 април 2008 година             на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

                                            
__________ 

931. 
Врз основа на член 88 од Законот за средно образо-

вание („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 40/2003, 42/2003, 
67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007 и 49/2007), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15 април 2008 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ДРЖАВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУ-
РА „МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ БРИЦО“  –  СКОПЈЕ 
 

1. За членови на Училишниот одбор – претставници 
на основачот на Државното училиште за физичка кул-
тура „Методија Митевски Брицо“ – Скопје, се имену-
ваат: 

- Зоран Нацев 
- Стојанче Наковски 
-Александра Петкановска. 
2. Со именувањето на новите членови  на Училиш-

ниот одбор на Државното училиште за физичка култу-
ра „Методија Митевски Брицо“ – Скопје на досегашни-
те членови им престанува мандатот. 

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

 
       Бр. 33-2375/1                    Претседател на Владата 
15 април 2008 година           на Република Македонија, 
          Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

932. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпри-

јатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 15 април 
2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО-
ТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ СО 
ХИДРОСИСТЕМОТ „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ СТАР 

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

теријално-финансиското работење на ЈП за водоснаб-
дување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ Стар До-
јран се именува Ристо Мазнов. 

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

 
Бр. 33-2366/1                     Претседател на Владата 

15 април 2008 година            на Република Македонија, 
     Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 
                                           

__________ 
933 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 15 април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА  

И ОНКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 

1. Се разрешува Глигор Манов од должноста член 
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Институт за радиотерапија и онкологија – Скопје, на 
негово барање. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Институт за радиотерапија и онкологи-
ја – Скопје се именува Владимир Станинов. 

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

 
       Бр. 33-1268/2                      Претседател на Владата 
15 април 2008 година             на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

                          
__________ 

934. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпри-

јатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 15 
април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР  
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ  

 „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ 
 
1. За член на Надзорниот одбор на ЈП за стопанису-

вање со шуми „Македонски шуми“ – Скопје се имену-
ва Зоран Зашов. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 33-2368/1                     Претседател на Владата 

15 април 2008 година            на Република Македонија, 
     Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
935. 

Врз основа на член 88 од Законот за средно образо-
вание („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 40/2003, 42/2003, 
67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007 и 49/2007), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15 април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ДРЖАВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА ДЕЦА И МЛА-
ДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“  

СКОПЈЕ 
 

1. За членови на Училишниот одбор – претставници 
на основачот на Државното училиште за деца и мла-
динци со оштетен вид „Димитар Влахов“ – Скопје, се 
именуваат: 

- Зоран Антовски 
- Еленка Антоновска 
- Татјана Нанкова 
2. Со именувањето на новите членови  на Училиш-

ниот одбор на Државното училиште за деца и младин-
ци со оштетен вид „Димитар Влахов“ – Скопје, на до-
сегашните членови им престанува мандатот. 

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

 
       Бр. 33-2377/1                    Претседател на Владата 
15 април 2008 година           на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
936. 

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 40/20-
07), Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15 април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА-КУМАНОВО  
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа-Ку-
маново, претставници на основачот, се именуваат:  

- Даниела Митевска  
- Стефан Трајановски 
- Јовица Даиловски 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 33-2140/2                      Претседател на Владата 

15 април 2008 година            на Република Македонија, 
     Скопје          м-р Никола Груевски с.р. 

937. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 
5/2007), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 април 2008 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА-

СКОПЈЕ   
1. Се разрешува Меритан Ферати од должноста 

член на Управниот одбор-претставник на основачот на 
ЈЗУ Клиника за ревматологија-Скопје. 

2. За член на Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Клиника за ревматологија-Скопје се 
именува Гајур Белули.   

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

 
Бр. 33-2400/1                      Претседател на Владата 

15 април 2008 година             на Република Македонија, 
     Скопје                      м-р Никола Груевски с.р. 

__________ 
938. 

Врз основа на член 10 од Законот за основање на Јав-
но претпријатие Македонска радиодифузија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/98 и 98/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15 април 2008 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА  „ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 

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

јатие Македонска радиодифузија – Скопје“, од редот 
на вработените, се именува Јулијана Спировска. 

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

 
Бр. 33-2369/1                      Претседател на Владата 

15 април 2008 година            на Република Македонија, 
     Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
939. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 
5/2007), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15 април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА 

„Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ - БИТОЛА 
 
1. Се разрешува д-р Стефан Талев од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ – 
Битола. 

2. За член на Управниот одбор –претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Панов-
ски“ – Битола се именува Драган Романски. 

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

 
Бр. 33-2399/1                       Претседател на Владата 

15 април 2008 година            на Република Македонија, 
     Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 
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940.                                     
Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 15 април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ 
„ПРОФЕСОР МИЈАЛКОВИЌ“ – КУМАНОВО 

 
1. За членови на Управниот одбор  на Државниот 

ученички дом „Професор Мијалковиќ“ – Куманово се 
именуваат: 

 Андријана Кузмановска 
- Ѓорѓи Јакимовски 
- Гордана Стојановска 
2. Со именувањето на новите членови  на Управни-

от одбор на Државниот ученички дом „Професор Ми-
јалковиќ“ – Куманово, на досегашните членови им пре-
станува мандатот. 

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

 
       Бр. 33-2378/1                    Претседател на Владата 
15 април 2008 година           на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

941. 
Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот 

стандард (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 15 април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ 

“ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“ – СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Државниот 

ученички дом “Здравко Цветковски“ – Скопје, се име-
нуваат: 

- Ивица Заркадов 
- Наум Ефтимов 
- Славе Трифуновски 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Државниот ученички дом “Здравко Цветков-
ски“ – Скопје, на досегашните членови им престанува 
мандатот. 

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

 
Бр. 33-2379/1                     Претседател на Владата 

15 април 2008 година            на Република Македонија, 
     Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

942. 
Врз основа на член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија (“Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 160/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.04.2008 
година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА  

ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2008 ГОДИНА 
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943. 
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 и 137/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.04.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИО-
РИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ ЗА 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 и 39/08), во точката 1, потточка 1.5 

- во реден број 1 износот од 6.000.000,00 денари се 
заменува со 4.000.000,00 денари, 

- во реден број 3 износот од 5.000.000,00 денари се 
заменува со 4.000.000,00 денари, 

- во реден број 4 износот од 4.500.000,00 денари се 
заменува со 1.500.000,00 денари, 

- во реден број 6 износот од 2.450.000,00 денари се 
заменува со 450.000,00 денари, 

- во реден број 7 износот од 5.000.000,00 денари се 
заменува со 1.500.000,00 денари, 

- во реден број 19 износот од 15.000.000,00 денари 
се заменува со 10.000.000,00 денари, 

- во реден број 38 износот од 5.000.000,00 денари се 
заменува со 3.500.000,00 денари. 

Износот од 120.000.000,00 денари се заменува со 
102.000.000,00 денари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
       Бр. 19-2491/1          Заменик на претседателот 
24 април 2008 година              на Владата на Република 
          Скопје                     Македонија, 
                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
944. 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004 и 
38/2005), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-
цизите (“Службен весник на РМ“ бр. 40/2001, 72/2001, 
89/2001, 50/2002, 86/2002, 19/2003, 54/2003, 6/2004, 
6/2005, 44/2006, 137/2006 и 25/2008), Образецот “АКЦ-
ММ“ се заменува со нов Образец “АКЦ-ММ“, кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 11-17425/1 
21 април 2008 година            Министер за финансии,  

    Скопје                     д-р Трајко Славески, с.р. 

II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

      Бр. 19-1656/1                           Заменик на претседателот 
15 април 2008 година                            на Владата на Република 
            Скопје                                  Македонија,  
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
945. 

Врз основа на член 173 став 3 и член 181, а во врска 
со член 176 и 178 од Законот за воздухопловство 
("Службен весник на Република Македонија" брoj 
14/06 и 24/07), министерот за транспорт и врски донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛО-
ВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И  
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛ-
НУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ ИНСПЕКЦИСКИ РАБО-
ТИ ОД ОБЛАСТА НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, НИВ-
НАТА ГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И ПЛОВИДБЕНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот, прави-

лата и посебните услови за вршење на инспекциски 
надзор и  посебните услови кои треба да ги исполнува 
лице за да врши инспекциски работи од областа на воз-
духопловите, нивната градба, одржување и пловидбе-
ност. 

 
Член 2 

Начинот, правилата и посебните услови за вршење 
на инспекциски надзор над правни лица кои вршат тех-
ничко одржување на воздухоплови и нивни компонен-
ти, уреди и опрема се утврдени со Регулативата на ЕУ 
2042/2003, Annex I (Part–M), Section B, Subpart F, 
M.B.604 и Annex II (Part –145), Section B, 145.B.30, која 
е преземена согласно Анексот 1 од Мултилатералната 
спогодба за оснoвање на Европска заедничка воздухоп-
ловна област ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 27/2007).  

 
Член 3 

Начинот, правилата и посебните услови за вршење 
на инспекциски надзор над правно лице кое врши 
управување со континуирана пловидбеност на возду-
хоплови се утврдени со Регулативата на ЕУ 2042/2003, 
Annex I (Part-M), Section B, Subpart G,  M.B.704 која е 
преземена согласно Анексот 1 од Мултилатералната 
спогодба за оснoвање на Европска заедничка воздухоп-
ловна област ( "Службен весник на Република Македо-
нија" број 27/2007).  

 
Член 4 

Начинот, правилата и посебните услови за вршење 
на инспекциски надзор над производители на возду-
хоплови, нивни компоненти, уреди и опрема се утврде-
ни со Регулативата на ЕУ 1702/2003, Annex, Part 21, 
Section B, Subpart G,  21B.235, која е преземена соглас-
но Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за 
оснoвање на Европска заедничка воздухопловна област 
("Службен весник на Република Македонија" број 
27/2007).  

 
Член 5 

Начинот, правилата и посебните услови за вршење 
на инспекциски надзор на континуираната пловидбе-
ност на воздухопловите регистрирани во Република  
Македонија се утврдени со Регулативата на ЕУ 
2042/2003, Annex I (Part-M), Section B, Subpart C, 
M.B.303 која е преземена согласно Анексот 1 од Мул-
тилатералната спогодба за оснoвање на Европска заед-
ничка воздухопловна област ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 27/2007). 

Член 6 
Инспекцискиот надзор на воздухопловите и на нив-

на градба одржување, и пловидбеност го вршат исклу-
чиво инспектори за одржување и пловидбеност кои се 
овластени од Агенција за цивилно воздухопловство и 
кои ги задоволуваат посебните услови утврдени во 
Правилникот за начинот, правилата и посебните усло-
ви за вршење на инспекциски надзор и посебните усло-
ви кои треба да ги исполнува лице за да врши инспек-
циски надзор на јавен воздушен превоз ( "Службен вес-
ник на Република Македонија" брoj 47/08). 

 
Член 7 

Агенцијата за цивилно воздухопловство изготвува 
годишни планови и програми за инспекциски надзори, 
внатрешни процедури во кои се објаснува: 

- внатрешната организираност на Агенцијата при 
вршењето на инспекциските надзори,  

- содржината на листите за проверка (checklists),  
- начинот на евиденција, анализа, класификација на 

наодите и утврдување на корективните и други потреб-
ни мерки, како и  

- чувањето на податоците и доказите од инспекци-
скиот надзор. 

Агенцијата за цивилно воздухопловство при изго-
твувањето на документите од став 1 на овој член се 
придржува кон издадените прифатени начини за при-
држување (Acceptable Means of Compliance - AMC) и 
раководните материјали (Guidance Material - GM) на 
EASA (European Aviation Safety Agency). 

                                            
Член 8 

Агенцијата за цивилно воздухопловство обезбедува 
почетни стручни обуки за усовршување и обновување 
на стекнатото знаење на своите инспектори преку Про-
грама за обука на инспектори изготвена од Агенцијата 
согласно JAA Administrative and Guidance Material, 
Section Four: Operations, Part Two: Procedures (JAR-
OPS) глава 3. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
         Бр. 01-5512           Министер 
18 април 2008 година        за транспорт и врски,  
            Скопје                          Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

946. 
Врз основа на член 36 став 8 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ИСПИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА УВЕРЕНИЕТО, КАКО И ТРОШОЦИТЕ ЗА ДО-
БИВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ 

ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на 

програмата за полагање на испит, формата и содржина-
та на уверението за положен испит како и трошоците 
за добивање на уверението за положен испит за стопан-
ски риболов.  
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Член 2 
Програмата за полагање на испит за стопански ри-

болов ги опфаќа следните тематски области: 
- прописи од областа на рибарството и аквакултурата; 
- биологија на рибите во риболовните води во Ре-

публика Македонија; 
- технички карактеристики на риболовните средс-

тва и нивна употреба во риболовот и 
- заштита на рибите и животната средина. 
Тематските области од став 1 на овој член се основа 

за изведување на испитните прашања. 
 

Член 3 
Кандидатот кој сака да полага испит за стопански 

риболов поднесува писмена пријава до Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Пријавата од став 1 на овој член содржи: 
- име и презиме на кандидатот; 
- адреса на канидатот; 
- ЕМБГ; 
- датум и место на раѓање; 
- доказ за поседување на лиценца за обезбедување 

имот и лица и 
- доказ за уплатен надомест за полагање на испитот. 
Испитот за рибочувар се полага писмено. 
Оценката за испитот е “положил” или “не поло-

жил”. 
 

Член 4 
На секој кандидат кој го положил испитот, Мини-

стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво му издава уверение за положен испит за стопански 
риболов. 

Уверението за положен испит за стопански риболов 
се издава на хартија во А4 формат со бела боја. 

Уверението за положен испит за стопански риболов 
содржи: грб на Република Македонија, текст “Републи-
ка Македонија” и “Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство” и “Уверение за положен ис-
пит за рибочувар” име и презиме, адреса, ЕМБГ, датум 
и место на раѓање, државјанство, датум и место на по-
лагање на испитот, архивски број и датум на потпишу-
вање на уверението, потпис на одговорно лице, и сери-
ски број на уверението.  

Содржината на уверението за положен испит за 
стопански риболов е дадена во прилог кој е составен 
дел на овој правилник.  

 
Член 5 

Трошоците за добивање на уверението за положен 
испит за стопански риболов се во рамките на направе-
ните трошоци за одржување на испитот и изготвување 
на уверението за положен испит за стопански риболов 
и изнесуваат 4.000,00 денари.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
  Бр. 08–2626/1                              Министер 

20 февруари 2008 година     за земјоделство, шумарство 
        Скопје                             и водостопанство, 
                                                Ацо Спасеноски, с.р. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________ 

947. 
Врз основа на член 36 став 8 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИ 

РИБОЛОВ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на легитимацијата за стопански 
риболов. 

 
Член 2 

Легитимацијата за стопански риболов се издава на 
пластифицирана хартија со димензии 10cm x 7cm во 
светло виолетова боја. 

Предната страна на легитимацијата за стопански риболов 
содржи: Грб на Република Македонија, текст “Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство” и 
“Легитимација за стопански риболов”, место за фотографија, 
име и презиме, број на лична карта, број на уверение за 
положен испит и сериски број на легитимацијата.  

Задната страна на легитимацијата за стопански рибо-
лов содржи назив на концесионерот, место и датум на 
издавање, место за печат и потпис на овластено лице. 

 
Член 3 

Формата и содржината на образецот на легитима-
цијата за стопански риболов е дадена во прилог и е со-
ставен дел на овој правилник. 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Упатството за образецот за легити-
мацијата за стопански риболов („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 3/94).  

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

   Бр. 08–2626/2                                Министер 
20 февруари 2008 година     за земјоделство, шумарство  

         Скопје                              и водостопанство, 
                     Ацо Спасеноски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

948. 
Врз основа на член 86 став 8 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ИСПИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ, КАКО 
И ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕТО  

ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на 

програмата за полагање на испит, формата и содржина-
та на уверението за положен испит како и трошоците 
за добивање на уверението за положен испит за рибо-
чувар.  

 
Член 2 

Програмата за полагање на испит за рибочувар ги 
опфаќа следните тематски области: 

- прописи од областа на рибарството и аквакултура; 
- биологија на рибите во риболовните води во Ре-

публика Македонија; 
- технички карактеристики на риболовните средс-

тва и нивна употреба во риболовот и 
- заштита на рибите и животната средина. 
Tематскитe области од став 1 на овој член се основа 

за изведување на испитните прашања. 
 

Член 3 
Кандидатот кој сака да полага испит за рибочувар 

поднесува писмена пријава до Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Пријавата од став 1 на овој член содржи: 
- име и презиме на кандидатот; 
- адреса на канидатот; 
- ЕМБГ; 
- датум и место на раѓање 
- доказ за поседување на лиценца за обезбедување 

имот и лица и 
- доказ за уплатен надомест за полагање на испитот. 
Испитот за рибочувар се полага писмено. 
Оценката за испитот е “положил” или “не поло-

жил”. 
 

Член 4 
На секој кандидат кој го положил испитот, Мини-

стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво му издава уверение за положен испит за рибочувар. 

Уверението за положен испит за рибочувар се со-
стои од еден лист хартија во А4 формат со бела боја. 

Уверението за положен испит за рибочувар содржи: 
грб на Република Македонија, текст “Република Маке-
донија”, “Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство” и “ Уверение за положен испит за ри-
бочувар”, име и презиме на кандидатот, адреса на кан-
дидатот, ЕМБГ, датум и место на раѓање, државјанс-
тво, датум и место на полагање на испитот, архивски 
број и датум на потпишување на уверението, потпис на 
одговорно лице и сериски број на уверението.  

Содржината на уверението за положен испит за ри-
бочувар е дадена во прилог кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 5 

Трошоците за добивање на уверението за положен 
испит за стопански риболов се во рамките на направе-
ните трошоци за одржување на испитот и изготвување 
на уверението за положен испит за рибочувар и изнесу-
ваат 4.000,00 денари.  



24 април 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 54 - Стр. 23 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
  Бр. 08 – 2627/1                                 Министер 

20 февруари 2008 година     за земјоделство, шумарство  
      Скопје                               и водостопанство, 

         Ацо Спасеноски, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
949. 

Врз основа на член 87 став 2 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РИБОЧУВАРСКА 
СЛУЖБА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРА-
ЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА РИБОЧУВАР, 
КАКО И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ДАВАЊЕ И  

ОДЗЕМАЊЕ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-
ње на рибочуварската служба, формата и содржината 
на образецот на легитимацијата за рибочувар, како и 
начинот на нејзиното давање и одземање. 

 
Член 2 

Бројот на рибочувари кои вршат физичка заштита на 
рибите во риболовната вода или делот од риболовната вода, 
се одредува со риболовната основа и годишниот план.  

Член 3 
При вршење на рибочуварската служба рибочуварот 

треба да носи униформа која ја определува концесионерот, 
да се легитимира пред да побара идентификација на лицата 
кои ги затекнува на и покрај риболовната вода и да води 
евиденција на дневни активности во дневник за работа, 
заверен и потпишан од концесионерот. 

Член 4 
Доколку, рибочуварот затекне лице на риболовната вода 

(од брег или со чамец) или во нејзина близина и констатира 
дека лицето врши риболов спротивно на одредбите од 
законот, составува записник и привремено ги одзема рибо-
ловните средства и/или  други средства наменети за риболов 
и рибите. На лицето од кое се одземени риболовните сред-
ства и рибите, рибочуварот му издава потврда за привремено 
одземање на риболовните средства и/или  други средства 
наменети за риболов и риби.  

За извршените работи од став 1 на овој член рибо-
чуварот треба да го извести  Државниот инспекторат за 
земјоделство со доставување на изготвениот записник 
и потврда за привремено одземање. 

 
Член 5 

Легитимацијата за рибочувар се издава на образец 
со димензии 10cm x 7cm, на  пластифицирана хартија 
во црвена боја. 

Предната страна на легитимацијата за рибочувар  со-
држи: Грб на Република Македонија, текст Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
“Легитимација за рибочувар”, место за фотографија, име 
и презиме, единствен матичен број, број на уверение за 
положен испит и сериски број на легитимацијата.  

Задната страна на легитимацијата за рибочувар со-
држи текст: Носителот на оваа легитимација има овла-
стувања утврдени со Законот за рибарство и аквакулту-
ра („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/08) и Законот за обезбедување лица и имот („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 80/99) назив 
на концесионерот, место и датум на издавање, место за 
печат и потпис на овластено лице. 

 
Член 6 

Легитимацијата за рибочувар ја издава Mинистерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство 
преку концесионерите на рибите. 

Доколку рибочуварот ја изгуби или поради некоја дру-
га причина остане без легитимацијата за рибочувар, во рок 
од 24 часа треба писмено да го извести концесионерот. 

 
Член 7 

Легитимацијата за рибочувар се одзема со преста-
нок на работниот однос на рибочуварот.  

 
Член 8 

Формата и содржината на образецот на легитима-
цијата за рибочувар е дадена во прилог кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот за вршење на 
рибочуварската служба и за образецот на легитимацијата за 
чувар на рибниот фонд („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.3/94) и Упатството за образецот на 
легитимацијата за чувар на риболовот („Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“ бр. 23/85). 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
 Бр. 08 – 2627/2                              Министер 

20 февруари 2008 година     за земјоделство, шумарство 
        Скопје                            и водостопанство, 

                   Ацо Спасеноски, с.р. 
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950. 
Врз основа на член член 49 став 5 и член 50 став 6 

од Законот за рибарство и аквакултура („Сл. весник на 
Република Македонија“ бр. 7/08), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ДОЗВОЛИТЕ ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ И ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА 
ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ  

ДОЗВОЛИ И УЛОВЕНАТА РИБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на легитимацијата за рекреативен 
риболов, формата и содржината на образецот на дозво-
лите за рекреативен риболов и формата и содржината 
на образецот за водење евиденција за бројот на издаде-
ни дозволи и уловената риба.  

Член 2 
Легитимацијата за рекреативен риболов се издава 

на образец во форма на  пластична картичка со димен-
зии 5,4 x 8,5 цм во светло сина боја. На предната и зад-
ната страна на легитимацијата за рекреативен риболов 
е аплицирано логото на Националната Федерација на 
Македонија во Спортски Риболов.  

Предната страна на легитимацијата за рекреативен 
риболов  содржи: “Легитимација за рекреативен рибо-
лов”, место за фотографија, име и презиме, единствен 
матичен број и адреса на живеење на сопственикот, 
времетраење на легитимацијата, број и бар код.  

Задната страна на легитимацијата за рекреативен 
риболов  содржи : текст “Сопственикот на легитимаци-
јата е член на Националната Федерација на Македонија 
во Спортски Риболов”, датум на издавање на легитима-
цијата и потпис и печат на овластено лице.  

Формата и содржината на образецот на легитима-
цијата за рекреативен риболов е дадена во прилог број 
1 и е составен дел на овој правилник.  

Член 3 
Годишната дозвола за рекреативен риболов на сите 

риболовни води во Република Македонија - државна 
дозвола, се издава на образец во форма на пластична 
картичка со димензии 5,4 x 8,5 цм во зелена боја. 

Предната страна на државната дозвола содржи: грб 
на Република Македонија и текст “Република Македо-
нија – Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство” и “Државна дозвола за рекреативен ри-
болов”, име и презиме, број на легитимација и адреса 
на живеење на сопственикот и бар код. 

Задната страна на државната дозвола содржи: текст 
“Државната дозвола важи за сите риболовни води за рекре-
ативен риболов во Република Македонија”, место за печат 
и потпис на овластено лице, година за која важи, адреса на 
живеење на сопственикот и број на дозволата. 

Формата и содржината на образецот на државната 
дозвола,  е дадена во прилог број 2 и е составен дел на 
овој правилник.  

Член 4 
Годишната дозвола за рекреативен риболов на одре-

ден риболовен ревир и рекреативна зона се издава на 
образец со димензии 10 x 7 cm. Дозволата се состои од 
четири страни, од кои првата и четвртата страна се со 
сива боја, а втората и третата страна се со бела боја.   

Првата страна на годишната дозвола за рекреативен 
риболов на одреден риболовен ревир и рекреативна зо-
на содржи: текст “Годишна дозвола за рекреативен ри-
болов”, година за која важи дозволата и број на дозво-
лата. 
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Втората страна на годишната дозвола за рекреати-
вен риболов на одреден риболовен ревир и рекреативна 
зона содржи: име и презиме, адреса на живеење на 
сопственикот, место на живеење, број на легитимација-
та за рекреативен риболов на сопственикот и надоме-
сток во денари. 

Третата страна на годишната дозвола за рекреати-
вен риболов на одреден риболовен ревир и рекреативна 
зона содржи: назив на концесионерот, текст “риболов-
на вода за која важи дозволата” и место за печат и пот-
пис на овластено лице. 

Четвртата страна на годишната дозвола за рекреати-
вен риболов на одреден риболовнен ревир и рекреативна 
зона содржи: текст “Дозволата ја издава: Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство”. 

Формата и содржината на образецот на годишната 
дозвола за рекреативен риболов на одреден риболовен 
ревир и рекреативна зона е дадена во прилог број 3 и е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Петнаесетдневната, седумдневната и еднодневната 
дозвола за рекреативен риболов се издава на образец со 
димензии 13cm x 10cm и се печати на бел перфориран 
парагон блок.   

Делот од дозволата кој останува кај концесионерот 
на рибите содржи: име и презиме на рекреативниот ри-
боловец, ден, односно период за кој се издава дозвола-
та, дата и место на издавање на дозволата, риболовна 
вода, број на легитимација за рекреативен риболов, на-
доместок за издавање на дозволата, место за печат и 
потпис и сериски број на дозволата. 

Делот од дозволата кој се дава на рекреативниот 
риболовец содржи: Грб на Република Македонија, 
текст: “Република Македонија, Министерство за земјо-
делство, шумарство и водостопанство”, риболовна во-
да, назив на концесионерот на рибите, име и презиме 
на рекреативниот риболовец, ден, односно период за 
кој се издава дозволата, број на легитимација за рекре-
ативен риболов, надомест за дозволата, место за печат 
и сериски број на дозволата. 

Формата и содржината на образецот на петнаесетд-
невната, седумдневната и еднодневната дозвола за ре-
креативен риболов е дадена во прилог број 4 и е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Евиденцијата за бројот на издадени дозволи се води 
на образец во А4 формат на бела хартија.  

Образецот за број на издадени дозволи содржи: 
текст “Евиденција за број на издадени дозволи”, име на 
концесионерот, број на издадени годишни, петнаесет 
дневни, седумдневни и дневни дозволи за рекреативен 
риболов  по месеци и вкупно, кој го потполнил и кој го 
контролирал потполнувањето на образецот. 

Формата и содржината на образецот  за водење еви-
денција на бројот на издадени дозволи е дадена во при-
лог број 5 и е составен дел на овој правилник. 

Член 7 
Евиденцијата на уловената риба се води на образец 

во А4 формат на бела хартија. 
Образецот за евиденција за уловена риба содржи: 

текст “Евиденција за уловена риба”, име на концесио-
нерот, година за која се однесува евиденцијата, улове-
ните количини на риба по месеци и видови, лицето кое 
го потполнило и контролирало пополнувањето на обра-
зецот. 

Формата и содржината на образецот за водење еви-
денција на уловената риба е дадена во прилог број 6 и е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Упатството за издавање и образе-
цот на дозволата за спортски риболов („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.3/94).  

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
 Бр. 08 – 2628/1                              Министер 

20 февруари 2008 година     за земјоделство, шумарство  
       Скопје                            и водостопанство, 

        Ацо Спасеноски, с.р. 
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__________ 
951. 

Врз основа на член 105 став 7 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА РЕПРОЦЕНТРИ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА РЕПРОДУКТИВЕН И 
ПОРИБИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и 

начинот на водење на регистар на репроцентри за производ-
ство на репродуктивен и порибителен материјал.  

Член 2 
Регистарот на репроцентри за производство на ре-

продуктивен и порибителен материјал се води во фор-
ма на книга со тврд повез во темно зелена боја во А4 
формат со поврзани и нумерирани евиденциски листо-
ви на бела хартија.  

На првата страна на книгата е аплициран грбот на 
Република Македонија и под него стои натпис “Репуб-
лика Македонија, Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство”. На средината на првата 

страна на книгата стои натпис “Регистар на репроцен-
три за производство на репродуктивен и порибителен 
материјал од автохтони видови риби”. Натписите се со 
златна боја. 

На евиденциските листови од став 1 на овој член се 
запишуваат следниве податоци: 

- реден број и страна; 
- назив, седиште и ЕМБС на правното лице и лока-

ција на репроцентарот; 
- архивски број на решението за регистрација и дата 

на регистрација; 
- видови на риби; 
- капацитет за инкубирање на икра;   
- капацитет за одгледување на подмладок и 
- други специфични податоци за репроцентарот. 
 

Член 3 
Регистарот на репроцентри за производство на ре-

продуктивен и порибителен материјал се води во пи-
шана, а може да се води и во електронска форма. 

 
Член 4 

Формата и содржината на регистарот на репроцен-
три за производство на репродуктивен и порибителен 
материјал е дадена во прилог кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 08 – 2629/1                               Министер 

20 февруари 2008 година     за земјоделство, шумарство  
      Скопје                                 и водостопанство, 

        Ацо Спасеноски, с.р. 
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952. 

Врз основа на член 106 став 7 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
РЕПРОДУКТИВЕН И ПОРИБИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ  

ОД РИБНИК 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната на образецот и начинот на водење на евиденција 
за издадени дозволи за производство на репродуктивен 
и порибителен материјал од рибник  

Член 2 
Евиденцијата за издадени дозволи за производство 

на порибителен материјал наменет за промет се води 
на образец во форма на книга во А4 формат со поврза-
ни и нумерирани евиденциски листови на бела хартија.  

На предната страна на книгата е аплициран грбот 
на Република Македонија и под него стои натпис “Ре-
публика Македонија, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство”. На средината на пред-
ната страна на книгата стои натпис “Евиденција за из-
дадените дозволи за производство на порибителен ма-
теријал наменет за промет”. Натписите се со црна боја. 

На евиденциските листови од став 1 на овој член се 
запишуваат следниве податоци: 

- реден број и страна; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- дата за воведување во евиденција 
- податоци за правното лице за кое е издадена доз-

волата, односно назив, седиште, ЕМБС и број на реше-
ние за добивање дозвола за аквакултура; 

- податоци за објектот на правното лице за кое е из-
дадена дозволата, односно име на вода, локација и по-
вршина на рибникот; 

- архивски број, место, дата на потпишување и се-
риски број на дозволата за производство на  дозволата 
за аквакултура; 

- видови на риби; 
- капацитет за инкубирање на икра;   
- капацитет за одгледување на подмладок и 
- забелешки.  

Член 3 
Евиденцијата за издадени дозволи за производство 

на порибителен материјал наменет за промет се води 
во пишана, а може и во електронска форма.  

Член 4 
Формата и содржината на образецот за евиденција-

та за издадени дозволи за производство на порибите-
лен материјал наменет за промет е дадена во прилог кој 
е составен дел на овој правилник.  

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
  Бр. 08 – 2629/2                            Министер 

20 февруари 2008 година     за земјоделство, шумарство 
       Скопје                         и водостопанство, 

      Ацо Спасеноски, с.р. 
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953. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесува  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА ВО РИБОЛОВНИТЕ 

ПОДРАЧЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот за евиденција во риболовните по-
драчја која се однесува на дневен и месечен улов. 

  
Член 2 

Евиденцијата за дневниот улов се води на образец 
број 1 во А4 формат на бела хартија.  

Образецот за дневниот улов содржи: текст „Дневна 
евиденција”, име на концесионерот, дата на пополнува-
ње, риболовен пункт и локалитет, име и презиме на ри-
барите, видот на риба која е уловена, количината на 
уловената риба во килограми и парчиња, риболовниот 
алат кој се употребува по вид, димензија и број и вре-
мето на влезот и излезот на рибарите од риболовната 
вода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во образецот се внесува и податок за продадените 
количини на риба по видови од уловената во тековниот 
ден, како и кој го потполнил и кој го контролирал пот-
полнувањето на образецот. 

 
Член 3 

Евиденција за месечниот улов се води на образец 
број 2 во А4 формат на бела хартија.  

Образецот за месечниот улов содржи: текст “Месечна 
евиденција”, име на концесионерот, месец и година за која 
се однесува евиденцијата, уловени количини на риба во 
килограми по денови и вкупно за месецот, продадени 
количини на риби во килограми по видови и денови во 
тековниот месец, како и кој го потполнил и кој го 
контролирал потполнувањето на образецот. 

 
Член 4 

Формата и содржината на образците  број 1 и број 2 
за водење дневна и месечна евиденција на уловот во 
риболовните подрачја е дадена во прилог  и е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
  Бр. 08 – 2630/1                           Министер 

20 февруари 2008 година     за земјоделство, шумарство  
      Скопје                                и водостопанство, 

      Ацо Спасеноски, с.р. 
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954. 
Врз основа на член 17 став 8 и член 18 став 2 од За-

конот за рибарство и аквакултура („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/08), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
ЗАШТИТА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО РИБИТЕ И 
СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на го-
дишниот план за заштита и стопансисување со рибите 
и содржината на годишниот извештај за реализација на 
годишниот план.   

Член 2 
Годишниот план за заштита и стопансисување со 

рибите содржи: 
1. податоци за концесионерот; 
- назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице; 
- седиште на правното лице односно адреса на фи-

зичкото лице; 
- ЕМБГ односно ЕМБС на концесионерот и 
- контакт телефон, e-mail адреса, факс.  
2. податоци за риболовната вода од која се користат 

рибите; 
3. мерки за заштита и одржување на рибите: 
- организација на рибочуварска служба (број на рибочу-

вари со основен план за физичка заштита на рибите); 
- следење на состојбата на водата, заболување и по-

мор на риба како и невообичаено однесување на рибите; 
- планирање за постапка со рибите во случај на не-

достаток со вода и/или поплави и 
- посебни мерки за заштита на природни плодишта.  
4. план на порибување по количини, видови и пери-

од на порибување согласно риболовната основа; 
5. количини на планиран улов по видови риби за ре-

креативен и стопански риболов за односната година 
согласно риболовната основа; 

6. риболовна динамика за: 
a. стопански, мелиоративен и селективен риболов: 
- влез и излез од риболовната вода по часови; 
- број на ловни денови во месецот;  
- вид и број на риболовен алат и 
- број на рибари и риболовци по риболовен ден. 
b. рекреативен риболов: 
- број на риболовни денови. 
7. планирани финансиски средства за:  
- порибување; 
- физичка заштита; 
- инвестиции во набавка на опрема; 
- одржување и унапредување на животната средина и 
- обука и воведување на нови технологии.  

Член 3 
Годишниот извештај за реализација на годишниот 

план за заштита и стопансисување со рибите покрај ос-
новните податоци за концесионерот и риболовната во-
да од која се користат рибите, содржи: 

- опис на мерките и активностите преземени за за-
штита и одржување на рибите, бројот на ангажирани 
рибочувари, вкупен број на работни часови реализира-
ни за физичка заштита на рибите, мерките преземени 
за заштита на природните плодишта и активностите 
преземени за следење за состојбите на водата и начи-
нот на нивното извршување.  

Доколку во годината за која се однесува извешта-
јот, на риболовната вода имало појава на невообичаено 
однесување на рибите, нивно заболување или помор 
концесионерот треба да ги наведе преземените актив-
ности. 

- мерки преземени за извршеното порибување, однос-
но податоци за видовите риби со кои е извршено порибу-
вањето, нивната количина во килограми и периодот на 
порибување. 

- податоци за вкупната количина на уловената риба за 
стопански и рекреативен риболов изразена во килограми и 
проценти во однос на планираниот улов согласно 
риболовната основа. 

- податоци за број на денови во кои се вршел стопански, 
мелиоративен и селективен риболов по месеци, вкупен број на 
часови реализирани за вршењето на риболовот и број на 
рибари по риболовен ден како и начинот на вршење на 
риболовот (вид и број на риболовен алат). 

За вршењето на рекреативниот риболов, треба да се 
наведе бројот на риболовци кои ја посетиле риболовната 
вода како и вкупниот број на риболовни денови. 

- податоци за потрошените финансиски средства за 
извршеното порибување и дополнителното вршење на 
физичката заштита и податоци за потрошените финансиски 
средства за реализирани инвестиции во набавка на опрема и 
воведување на нови технологии, реализирани средства за 
заштита, одржување и унапредување на животната средина и 
извршени обуки од областа на рибарството. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 08 – 2631/1                                  Министер 

20 февруари 2008 година          за земјоделство, шумарство  
        Скопје                               и водостопанство, 

           Ацо Спасеноски, с.р. 
___________ 

955. 
Врз основа на член 70 став 4 и 5 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КВАЛИТЕТ, ГОЛЕМИНА И ТЕЖИНА, КАКО И 
НАЧИН НА ДЕКЛАРИРАЊЕ НА РИБАТА КОЈА 

Е НАМЕНЕТА ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува квалитетот, големи-
ната и тежината како и начинот на декларирање на рибата 
која е наменета за ставање во промет.  

Член 2 
Kвалитетот на рибата која се става во промет од првото 

место на продажба се оценува со екстра, А  и Б  класа. 
Оценувањето на рибите во класи се врши по однос на 

свежината на кожата, кожната слуз, очите и шкргите и тоа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рибата која според свежината е под квалитет на Б кла-

са е неквалитетна и не  е наменета за ставање во промет. 
 

Член 3 
Рибата која се става во промет од првото место на про-

дажба според големината и тежината на одделни видови 
риби се оценува од прва до четврта категорија. 
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 Големина и тежината на одделни видови риба која се 
става во промет од првото место на продажба се утврдува 
преку масата и должината на рибата и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во промет од првото место на продажба може да се стави 

и риба под условите за големина и тежина и тоа до 10% од 
вкупниот улов или производство кај поединечен вид и истата 
спаѓа во најниска категорија.  

Член 4 
Свежата риба која спакувана се става во промет од првото 

место на продажба треба да е пропратена со декларација на 
која се декларираат: 

- име и презиме односно назив на одгледувачот или кон-
цесионерот; 

- вид на риба; 
- квалитет; 
- тежина; 
- ден на производство или улов и 
- рок на траење. 

Член 5 
Рибата која се става во промет од риболовните пунктови, 

од местата во кои се одгледува рибата  и во рибарници, 
маркети и угостителски објекти треба да е пропратена со 
соодветен документ чија форма и содржина е дадена во 
прилог на овој правилник.  

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

  Бр. 08 – 2632/1                                Министер 
20 февруари 2008 година               за земјоделство, шумарство  

        Скопје                                   и водостопанство, 
                Ацо Спасеноски, с.р. 

___________ 
956. 

Врз основа на член 72  став 3 од Законот за рибарство 
и аквакултура (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИС-

ПОЛНУВААТ РИБОЛОВНИТЕ ПУНКТОВИ  
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат техничките барања 
што треба да ги исполнуваат риболовните пунктови.  

Член 2 
Риболовните пунктови треба да имаат: простор за при-

ем на риба, простор за одржување на риба, продажен 
простор, простор за чување на риболовен алат и опрема и 
простории за сместување на рибарите. 

 
Член 3 

Риболовните пунктови треба да бидат видно означени 
и оградени. 

Член 4 
Просторот за прием на риба е покриен простор на ри-

боловниот пункт со минимум површина од 16m2 и треба 
да има: вода за пиење и хигиенска вода, пулт за прием на 
рибата, лесно одржлива подлога, вага за мерење на рибата 
и садови за чување и мерење на рибата. 

Садовите за чување и мерење на рибата треба да се 
изработени од непропустлив и нерѓосувачки материјал. 

Член 5 
Просторот за одржување на риба е затворен простор со 

димензии во зависност од количината на риба по видови и 
килограми, утврдени во риболовната основа. 

Просторот за одржување на риба треба да ги исполнува 
условите утврдени во прописите за безбедност на храна.  

Член 6 
Во случај кога продажбата на риба се врши на мало, во 

риболовниот пункт  треба да има обезбедено определен 
покриен простор за продажба на мало, вага за мерење на 
рибата, ладилник за продажба на риба, односно наменска 
маса со сув мраз и струја, вода и одвод. 

 
Член 7 

Просторот за чување на риболовен алат и опрема мо-
же да биде отворен, затворен и полузатворен и во него да 
треба да има обезбедено место за магацин за риболовниот 
алат, магацин за риболовната опрема, магацин за чување 
дополнителна опрема и посебен простор за чување на 
гориво.  

Член 8 
Во просториите за сместување на рибарите  треба да  

има обезбедено вода, струја и санитарен чвор.  
 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за хигиенско-техничките 
услови на пунктовите за поаѓање и враќање од риболов 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/94). 

 
Член 10 

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

Бр. 08 – 2633/1                Министер 
20 февруари 2008 година          за земјоделство, шумарство 

      Скопје                                   и водостопанство, 
                   Ацо Спасеноски, с.р. 

__________ 
957. 

Врз основа на член 16 став 7 од Законот за рибарство и 
аквакултура (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/08), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА РИБОЛОВНАТА ОСНОВА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на рибо-
ловната основа.   

Член 2 
Риболовната основа содржи: 
1. податоци за риболовната вода: 
- детален попис на сите риболовни води со нивните 

имиња и  
- приложена географска карта на која истите се обеле-

жани.  
2. хидрографски и климатски карактеристики: 
- должина, ширина и површина за сите протечни води; 
- длабочина и површина за сите стоечки води и 
- основни климатски карактеристики на географското 

подрачје. 
3. основни физичко - хемиски карактеристики како 

што се: боја, мирис, температура, провидност, киселост, 
електрична спроводливост, содржина на хлор, заситеност 
со кислород, вкупен јаглерод диоксид, нитрати, амоњак, 
фосфати, силикати. 

4. основни биолошки карактеристики:  
- состав, структура и застапеност на поедини видови 

макрофити, како и процент на покриеност на истражуваната маса; 
- доминантен вид и биомаса на фитопланктон и зооп-

ланктон; 
- биомаса, состав и застапеност на поедини видови на 

макрозообентос и 
- останати поважни видови риби. 
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5. видови и количини на рибите – ихтиомаса: 
- квалитативно – квантитативен состав на ихтиопопулаци-

јата со застапеност на поедини видови во проценти односно 
масен удел на поединечен вид во вкупната ихтиомаса и 

- годишен прираст на рибите со поголемо економско 
значење изразен во килограми по хектар. 

6. дефинирање на риболовни води со модел за стопа-
нисување и дефинирање на услови за риболовни пунктови 
кои се лоцираат на риболовни води со посебен режим на 
користење на водата и големи осцилации на нивото на 
водата; 

7. дефинирање на води со можност за аквакултура: 
- видови риби со технологија на одгледување; 
- локација на објектите и 
- капацитет на објектите. 
8. мерки за заштита и одржување на рибите: 
- организација на рибочуварска служба (број на рибочува-

ри со основен план за физичка заштита на рибите); 
- следење на состојбата на водата, заболување и помор на 

риба како и невообичаено однесување на рибите; 
- планирање на селективен и мелиоративен излов; 
- утврдување на најмалата големина на риби по видови 

под која не смеат да се ловат; 
- утврдување на периодот на природен мрест по видо-

ви за секоја риболовна вода; 
- определување на природни плодишта и 
- посебни мерки за заштита на природни плодишта.  
9. програма за порибување: 
- количина и видови на риби по видови и возрасни ка-

тегории одредени врз основа на биолошкиот потенцијал за 
секоја риболовна вода за период од 6 години со динамика 
на годишно ниво и 

- период на порибување за поедина риболовна вода со 
одредени видови риби. 

10. количини на дозволен улов по видови риби за ре-
креативен и стопански риболов за период од 6 години со 
динамика на годишно ниво; 

11. време во кој е дозволен лов на рибите; 
12.  минимум и максимум риболовни средства и 
13. економска основа за користење на риболовната во-

да со предлог за висина на надомест. 
Член 3 

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

 
Бр. 08 – 2634/1                 Министер 

20 февруари 2008 година          за земјоделство, шумарство 
      Скопје                                        и водостопанство, 
                                      Ацо Спасеноски, с.р. 

__________ 
958. 

Врз основа на член 38  став 2 од Законот за рибарство 
и аквакултура (“Службен  весник на Република Македо-
нија“ бр.7/08 ), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПЛОВНИТЕ 
ОБЈЕКТИ И ПЛОМБИРАЊЕТО И ЕВИДЕНТИРА-

ЊЕТО НА РИБОЛОВНИОТ АЛАТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на обележу-

вање на пловните објекти (чамци) и пломбирањето и еви-
дентирањето на риболовниот алат. 

Член 2 
Пловните објекти (чамци) кои се користат за стопан-

ски риболов покрај ознаката на чамецот за вршење сто-
пански цели согласно прописите за внатрешна пловидба, 
на средината на чамецот од двете страни дополнително се 
обележуваат со евидентен број за стопански риболов и 
знаме за препознавање. 

Евидентниот број за стопански риболов се состои од 
две букви и два броја, определени од Министерството за 
земјоделство шумарство и водостопанство. Бројките и 
буквите се аплицираат, се флуоресцентни и се со 
димензии 17 х 8 cm.  

Знамето за препознавање е црвено, пластифицирано, 
со правоаголна форма и со димензии 30 х 20 cm. На зна-
мето со црна боја е втисната ознака ВСР (вршител на 
стопански риболов). Знамето е закачено на јарбол и се  
поставува на висина не помала од 60 cм од горниот раб на 
чамецот.  

 
Член 3 

Рибарскиот алат (мрежи за стопански риболов) се 
пломбираат и се означуваат со пловки.  

Пломбите се оловни, имаат жиг и се поставуваат на 
горните два краја од мрежата.  

Рибарскиот алат (мрежите за стопански риболов) по-
ставени во риболовната вода на двата краја се означуваат 
со црвени пластични пловки во топчеста форма со 
дијаметар не помал од 20 cm. Пловките се обележани со 
истиот евидентен број за стопански риболов на пловниот 
објект (чамецот) со кој се врши риболовот. 

 
Член 4 

Евидентирањето на риболовниот алат  (мрежите за 
стопански риболов) се врши пред неговата прва употреба 
и претходно пломбирање, а се брише од евиденција со 
неговото расходување.  

 
Член 5 

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

 
Бр. 08 – 2635/1               Министер 

20 февруари 2008 година        за земјоделство, шумарство 
      Скопје                                    и водостопанство, 
                   Ацо Спасеноски, с.р. 

__________ 
959. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за ветери-
нарно здравство (“Службен весник на Република Македо-
нија“ број 113/2007),  министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА  
ВЕТЕРИНАРСКАТА СЛУЖБА НА ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ 

 
Член 1 

(1) Со овој правилник се пропишуваат условите кои 
треба да ги исполнува објектот, просториите и опремата 
на ветеринарна служба на одгледувалиште.  

 
Член 2 

Ветеринарната служба на одгледувалиште (во натамо-
шен текс: ветеринарна служба)  треба да биде сместена во 
посебен објект во рамките на одгледувалиштето, или во 
управниот објект на одгледувалиштето во ограден еко-
номски двор, или просторија која е физички одвоен дел од 
производниот сточарски објект со посебен влез.   

Член 3 
(1) Објектот  во кој е сместена ветеринарната служба 

треба да има најмалку: 
1. просторија за ветеринарните работници; 
2. просторија или простор за преглед и лечење на жи-

вотните; 
3. просторија или простор за извршување на основни-

те лабораториски испитувања и патоанатомско испитува-
ње; 

4. просторија или простор за чистење, перење и стери-
лизација на инструментите и другиот прибор и помагала; 

5. просторија за складирање на ветеринарно медицин-
ските препарати и другиот санитетски материјал; 

6. посебен санитарен чвор со гардероба за ветеринар-
ните работници. 

(2) Просторот за преглед и лечење на животните, за 
извршување на основните лабораториски и патоанатомски 
испитувања и просторот за чистење, перење и стерилиза-
ција на инструментите и другиот прибор и помагала може 
да се смести во една заедничка или повеќе простории.  
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(3) По исклучок од став 2  на овој член просторот за 
преглед и лечење на животните како и просторот за патоа-
натомските испитувања може да се смести во одвоен дел 
на еден или повеќе производни објекти или во просторија 
со посебна намена. Во границите на истиот простор или 
просторија треба да се предвиди посебно одвоен простор 
за изолација на животните со содветни боксови зависно од 
видот на животните. 

 
Член 4 

(1) Просторијата за ветеринарните работници треба да 
биде најмалку со големина за сместување на ветеринарни-
те работници во една смена. Во просторијата за ветери-
нарните работници, треба да има содветен број на бироа и 
дополнителна опрема за секој ветеринарен работник, како 
и соодветен простор под клуч за службената евиденција, 
документација и печати.  

(2) За непосредна употреба и потреба на докторите по 
ветеринарна медицина треба да се обезбеди најмалку еден 
компјутер со соодветени апликативни програми. 

Член 5 
(1) Просторот или просторијата за основните лабора-

ториски и патоанатомски испитувања треба да има подна 
површина од материјал кој лесно се мие и дезинфицира. 
Површината на ѕидовите, кои се одалечени најмалку еден 
метар од работната маса треба да бидат, во висина од 
најмалку 1,60 м, обложени со ѕидни керамички плочки 
или изработени од цврст и мазен материјал, со светла боја 
кој овозможува миење и дезинфекција.  

(2) Просторот или просторијата за основните лабора-
ториски и патоантаомски испитувања треба да поседува 
соодветна опрема и уреди за основни лабораториски 
исптувања: работен стол со соодветна големина со работ-
на површина изработена од материјал кој лесно се мие и 
дезинфицира; соодветен сад за миење споен на систем за 
одвод на отпадни води со довод на питка ладна и топла 
вода, со температура од најмалку 85°C; како и соодветен 
лабораторискиот прибор, инструменти и садови, и 
лабораториски хемикалии за основните ориентациони 
микроскопски и физичко-хемиски испитувања и 
патоанатомски испитувања во зависност од видот и 
категоријата на животни и типот на лабораториски 
испитувања кои се изведуваат.  

 
Член 6 

(1) Просторијата или просторот за чистење, миење и 
стерилизација на инструментите и другиот прибор и пома-
гала треба да има под од материјал кој лесно се мие и не е 
лизгав, со следната опрема и уреди: работен стол со 
соодветна големина изработен од материјал кој лесно се 
мие и дезинфицира; соодветен дводелен сад за миење 
(садопер) со довод на питка ладна и топла вода со 
температура најмалку од 85°C, споен на систем за одвод 
на отпадни води; сув и влажен стерилизатор со соодветна 
големина; соодветно сандаче и метален добош за 
стерилизираниот материјал; емајлирани фотографски 
садови и тацни; ладилник (комора за замрзнување) со 
можност за одржување на температурата од -18°C до -
20°C за привремено чување на материјалот за дијагно-
стички испитувања; затворен сад за отпадоци со ножно 
отварање.  

(2) Во составот на истата просторија или во посебна 
просторија треба да се оспособи простор за перење на об-
леката со соодветна машина за перење.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
(1) Просторијата за складирање на ветеринарно меди-

цински препарати и другиот санитетски материјал треба 
да биде опремена со соодветен број на сандачиња со 
систем за заклучување и полици за држење на ветеринар-
но медицински препарати и друг санитетски материјал.  

(2) Во посебна просторија или во одвоен простор од 
иста просторија со обезбедена вентилација треба да се на-
оѓа компресиониот ладилник од најмалку 120 л. корисен 
волумен осигуран со контролен термометар. 

(3) Просторијата од став 1 на овој член треба да биде 
обезбедена со ѕиден термометар. 

(4) Прозорците на просторијата треба да бидат затем-
нети, а вратата заклучена. 

(5) Отровите, средствата за дератизација, дезинсекција 
и дезинфекција треба да се чуваат  во посебни означени 
сандачиња под клуч. 

 
Член 8 

(1) Просторијата или просторот за преглед или лечење 
во зависност од видот и категоријата на животните треба 
да има опрема за фиксирање односно бокс за преглед или 
лечење. 

 
Член 9 

(1) Објектот на ветеринарната служба треба да распо-
лага со одвоен санитарен чвор за вработените со еден или 
по потреба со два тоалети за лицата од различен пол. Во 
предпросторот на тоалетот треба да се постави уред за 
миење, бришење и сушење на дланките. 

(2) За ветеринарните работници треба да се обезбеди 
туш кабина или бања со топла вода и соодветни санита-
рии. 

(3) Во состав на предпросторот на санитарниот чвор 
може да се уреди простор за гардероба опремен со 
гардеробно сандаче за секој работник. 

 
Член 10 

(1) Ветеринарната служба треба да има соодветен број 
на прибори и инструменти за хируршки, интерни, поро-
дилни и превентивни зафати, зависно од дејноста односно 
видот и категоријата на животните на кои се одвива 
дејноста, прибор за секција на умрените и закланите 
животни, земање на материјал за лабораториско испитува-
ње, прибор за соборување и фиксација на животните при 
зафати и преглед, како и средства за лична заштита при 
работа.  

(3) Доколу ветеринарната служба изведува вештачко 
осеменување треба да има  соодветен број на прибори и 
инструменти зависно од дејноста односно видот и катего-
ријата на животните на кои се одвива дејноста.  

 
Член 11 

(1) Ветеринарната служба треба да има најмалку еден 
доктор по ветеринарна медицина со лиценца за работа. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 11-5314/1 

9 април 2008 година              Министер,  
   Скопје                    Ацо Спасеноски, с.р. 
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