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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3 јануари 2011

II

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1.

Министерот за надворешни работи ќе го изврши
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на

овој указ.

Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И

во „Службен весник на Република Македонија“.

ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
Указ број 78

Претседател

3 јануари 2011 година

на Република Македонија,

МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА

Скопје

I
Г-дин Кире Илиоски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска, со седиште во Стокхолм.

д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

3.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши

УКАЗ

овој указ.

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И
III

ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 77

Претседател
на Република Македонија,

3 јануари 2011 година
Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

I
Г-дин Игор Попов се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Словенија, со седиште во
Љубљана.

2.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И

III

ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.

I
Г-дин Благој Ханџиски се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија, со седиште во Софија.

Указ број 79
3 јануари 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

3 јануари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 1 - Стр. 3

II

4.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република

Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

Македонија“ бр. 52/91), донесувам
III
УКАЗ

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА

во „Службен весник на Република Македонија“.

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА
I

Указ број 81

Претседател

3 јануари 2011 година

на Република Македонија,

Скопје

Г-дин Веле Трпевски се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Албанија, со седиште во

д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

6.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на

Тирана.

Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши

УКАЗ

овој указ.

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕIII

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 80

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
АРГЕНТИНСКАТА РЕПУБЛИКА

Претседател

3 јануари 2011 година

на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Скопје

__________

I
Г-дин Методија Белевски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Аргентинската Република, со седиште

5.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на

во Мадрид.

Република Македонија („Службен весник на Република
II

Македонија“ бр. 52/91), донесувам

Министерот за надворешни работи ќе го изврши
УКАЗ

овој указ.

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
I
Г-дин Горан Тасковски се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Турција, со седиште во Анкара.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 82

Претседател

3 јануари 2011 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Стр. 4 - Бр. 1

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА

3 јануари 2011

8.
Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјал-

7.

на заштита („Службен весник на РМ” бр. 79/09),
Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјал-

член 205 став 1 од Законот за општа управна постап-

на заштита („Службен весник на РМ” бр.79/09), член

ка („Службен весник на РМ” бр. 38/2005) и член 6 од

205 став 1 од Законот за општа управна постапка

Правилникот за формата, содржината и начинот на

(„Службен весник на РМ” бр. 38/2005) и член 6 од

водење на регистар на здруженија на граѓани од об-

Правилникот за формата, содржината и начинот на

ласта на социјалната заштита („Службен весник на

водење на регистар на здруженија на граѓани од об-

РМ” бр. 10/2005), министерот за труд и социјална

ласта на социјалната заштита („Службен весник на

политика, донесе

РМ” бр. 10/2005), министерот за труд и социјална
РЕШЕНИЕ

политика, донесе

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАРЕШЕНИЕ

ЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-

ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА

НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-

ЗАШТИТА

НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружението на граѓани – Региона1. Барањето на Здружението на граѓани - „Центар за
човекови права и разрешување на конфликти“ од Скоп-

лен центар за лица со интелектуална попреченост „ПОРАКА НАША“- од Куманово, се уважува.
2. Здружението на граѓани - Регионален центар за

је, СЕ УВАЖУВА.
2. Здружението на граѓани - „Центар за човекови

лица со интелектуална попреченост „ПОРАКА НА-

права и разрешување на конфликти“ со седиште во

ША“ со седиште во Куманово, на ул. „Бајрам Шаба-

Скопје, на бул. „Партизански одреди“ бб се впишува во

ни“ бб се впишува во Регистарот на здруженија на

Регистарот на здруженија на граѓани од областа на со-

граѓани од областа на социјалната заштита, што се

цијалната заштита, што се води при Министерството за

води при Министерството за труд и социјална поли-

труд и социјална политика.

тика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на

ова решение се објавува во „Службен весник на Репуб-

ова решение се објавува во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.

лика Македонија”.

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - „Центар за човекови права и разрешување на конфликти“ со
седиште во Скопје, на бул. „Партизански одреди“ бб
ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република
Македонија”.

Скопје

онален центар за лица со интелектуална попреченост
„ПОРАКА НАША“ со седиште во Куманово, на ул.
„Бајрам Шабани“ бб ќе се изврши најдоцна пет дена од
денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-914/5
29 декември 2010 година

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - Реги-

Министер,
Џељаљ Бајрами, с.р.

Бр. 10-4589/5
29 декември 2010 година
Скопје

Министер,
Џељаљ Бајрами, с.р.

3 јануари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9.
Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална
заштита („Службен весник на РМ” бр. 79/09), член 205
став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ” бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ” бр. 10/2005),
министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружението на граѓани - „Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија“ од Скопје, се уважува.
2. Здружението на граѓани - „Хелсиншки комитет
за човекови права на Република Македонија“ со седиште во Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр.28 се впишува
во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на
социјалната заштита, што се води при Министерството
за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување од точка 2 на
ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.
4. Впишувањето на Здружението на граѓани - „Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија“ со седиште во Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр.
28 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 10-10329/9
29 декември 2010 година
Министер,
Скопје
Џељаљ Бајрами, с.р.
_____________
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
10.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија,
постапувајќи по Барањето на Алфа Банка АД Скопје од
10.12.2010 година, на седницата одржана на ден
24.12.2010 година, донесе

Бр. 1 - Стр. 5

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО
ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Алфа Банка АД Скопје се дава одобрение за
издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на
приватна понуда - деветта емисија на 3.075 обични акции во износ од 369.000.000 денари, согласно Одлуката бр. 02-11223 од 10.12.2010 година за зголемување на
почетниот капитал на Алфа Банка АД Скопје со емисија на обични акции по пат на приватна понуда- IX (деветта) емисија, донесена од Собранието на акционери
на Банката.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-11223 од
10.12.2010 година за зголемување на почетниот капитал на Алфа Банка АД Скопје со емисија на обични акции по пат на приватна понуда-IX (деветта) емисија,
донесена од Собранието на акционери на Банката.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот
регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП 1 Бр. 07-165
Комисија за хартии од вредност
24 декември 2010 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

Стр. 6 - Бр. 1

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од

11.
Врз основа на член 9 став 1, член 184 став 1 точка г)

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 15 дена од

и д) од Законот за хартии од вредност („Службен вес-

конечноста на ова решение да го пријави за упис зголе-

ник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,

мувањето на почетниот капитал/основната главнина во

7/2008 и 57/2010), а во врска со член 1 став 2 од Зако-

трговскиот регистар.

нот за хартии од вредност и член 205 и член 221 од За-

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од

конот за општа управна постапка („Службен весник на

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

Република Македонија” бр. 38/2005 и 110/2008), Коми-

те од вредност за регистрирање во депозитарот на хар-

сијата за хартии од вредност на Република Македонија,

тии од вредност во рок од три работни дена од денот на

постапувајќи по Барањето бр. 07-6045 од 16.12.2010 го-

уписот на зголемувањето на почетниот капитал/основ-

дина на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, на

ната главнина во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од

седницата одржана на ден 24.12.2010 година, донесе

точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1. На Централна Кооперативна Банка АД Скопје се
дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност - четиринаесетта емисија на 233.944 обични

дена од регистрацијата на акциите во депозитарот на
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

акции во вкупен износ на емисијата од 593.795.205,00
денари согласно Одлуката бр. 0201-9 од 9.12.2010 го-

УП 1 Бр. 07-166

Комисија за хартии од вредност

24 декември 2010 година на Република Македонија

дина за зголемување на почетниот капитал/основна

Скопје

главнина на Централна Кооперативна Банка АД Скоп-

Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

је, 14-та емисија на обични акции, заради присоедину-

_____________

вање на Статер Банка АД Куманово кон Централна Кооперативна Банка АД Скопје, Спогодбата ОДУ бр.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

450/10 од 22.07.2010 година за присоединување на Ста-

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

тер Банка АД Куманово кон Централна Кооперативна

12.

Банка АД Скопје и Анексот бр. 1 ОДУ бр. 679/10 од

Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за енер-

28.10.2008 година кон Спогодбата ОДУ бр. 450/10 од

гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и

22.07.2010 година.

106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од

ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002,

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот

34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-

предвиден со Законот и Одлуката бр. 0201-9 од

на вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99,

9.12.2010 година за зголемување на почетниот капи-

8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,

тал/основна главнина на Централна Кооперативна Бан-

103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната

ка АД Скопје, 14-та емисија на обични акции, заради

средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулатор-

присоединување на Статер Банка АД Куманово кон

ната комисија за енергетика на Република Македонија,

Централна Кооперативна Банка АД Скопје.

на седницата одржана на 3.01.2011 година, донесе
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Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА

деривати можат да ги формираат цените за одделни

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ

нафтени деривати во однос на највисоките цени од

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит

Член 1

пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пони-

Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини

ден/лит

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до 36,910

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до 38,309

б) Дизел гориво

ден/лит

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 37,499

в) Масло за горење

ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 36,892

ски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски
(4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и
да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно
по една од цените утврдени за тој дериват во една од

г) Мазут

ден/кг

- М-1 НС

до 28,419

групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот

Член 2

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.

а) Моторни бензини

ден/лит

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до 75,00

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до 76,50

Член 3

б) Дизел гориво

ден/лит

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 63,50

на активностите во областа на животната средина кои

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од

согласно Законот за животната средина го плаќаат обв) Масло за горење

ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 52,00

врзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини

ден/лит

г) Мазут

ден/кг

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до 0,080

- М-1 НС

до 35,057

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до 0,080
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б) Дизел гориво

ден/лит

а) Моторни бензини

ден/лит

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 0,030

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до 21,980

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до 21,851

б) Дизел гориво

ден/лит

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 12,284

в) Масло за горење

ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 3,136

Во малопродажните цени утврдени со членот 2

г) Мазут

ден/кг

од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжи-

- М-1 НС

до 0,100

в) Масло за горење

ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 0,040

г) Мазут

ден/кг

- М-1 НС

до 0,050
Член 4

телни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и

Член 6

нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени

Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

со овој закон при увоз и/или производство на нафте-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој

ни деривати и тоа:

поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

а) Моторни бензини

ден/лит

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до 0,890

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до 0,890

б) Дизел гориво

ден/лит

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 0,300

в) Масло за горење

ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 0,300
Член 7

г) Мазут

ден/кг

- М-1 НС

до 0,740

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а
ќе се применува од 00,01 часот на 4.01.2011 година.

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

Бр. 02-04/1
3 јануари 2011 година
Скопје

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

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

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
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Рухи Бакију, с.р.

