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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2742. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на  Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Вла-
дата на  Република Македонија, на седницата, одржана на 20.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ДРЖАВНИОТ 
САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ  

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движ-
ните ствари и тоа: 

 
I.КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-

ат на трајно користење без надомест на Државниот са-
нитарен и здравствен инспекторат .  

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движните  ствари  од член 1  од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-4169/1 Заменик на претседателот  

20 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2743. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014 ), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 20.6.2014 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ 

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство, му престанува користењето на 
недвижната ствар–зграда бр.1 на КП.бр.16, ул. Серда-
рица, со корисна површина ПР=82м2 КО Вејце, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 357, сопственост на Ре-
публика Македонија.  

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа Здравствен дом Тетово. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерство за 
здравство и Јавна здравствена установа Здравствен дом 
Тетово, во рок од 30 дена од денот на влегување во си-
ла на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-4189/1 Заменик на претседателот  

20 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2744. 
Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 20.06.2014 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА АНСАМБЛ ЗА НАРОДНИ ИГРИ  

И ПЕСНИ ТАНЕЦ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – моторно возило, со следните каракте-
ристики: 

Вид: патничко 
Марка: Golf 1.9 TDI 
Број на шасија: WVWZZZ1HZVW338466 
Регистарски број: PP 892 CH 
Година на производство: 1996 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Ансамбл за народни игри и песни Танец во 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Ансамбл за народни 
игри и песни Танец во Скопје со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа 
одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-4198/1 Заменик на претседателот  

20 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2745. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на  Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 20.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИ-
ОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ  

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари -  патнички моторни возила  и тоа:   

1. патничко моторно возило: марка ФОРД,  модел 
FIESTA, број на шасија WFOHXXGAJH6L32950, број 
на мотор 6L32950, регистарска ознака SK-760-OS, го-
дина на производство 2006 , работна зафатнина  на мо-
торот 1399см3, сила на моторот 50 kW/ks, боја на каро-
серијата бела 01. 

2. патничко моторно возило: марка ФОРД,  модел 
FIESTA, број на шасија WFOHXXGAJHGL32951, број 
на мотор F6JB/6L32951, регистарска ознака                   
SK-107-PD, година на производство 2006, работна за-
фатнина  на моторот 1399см3, сила на моторот 50 
kW/ks, боја на каросеријата   бела 01. 

3. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463405, 
број на мотор B10S1/067285KB2, регистарска ознака  
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SK-936-SA, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48 
kW/ks, боја на каросеријата  бела 01. 

4. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463351, 
број на мотор B10S1/067287KB2, регистарска ознака  
SK-858-SB, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата бела 01. 

5. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463411, 
број на мотор B10S1/066942KB2, регистарска ознака  
SK-680-SA, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата  бела 01. 

6. патничко моторно возило: марка ЈУГО, модел 
TEMPO 1.0, број на шасија VX1145AOO 01047444, 
број на мотор 0369223, регистарска ознака                    
SK-621-HH, година на производство 1996, работна за-
фатнина  на моторот 903 см3, сила на моторот 33 
kW/ks, боја на каросеријата  бела 01. 

7.  патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463321, 
број на мотор B10S1/067648KB2, регистарска ознака  
SK-852-SB, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48.5  
kW/ks, боја на каросеријата  бела 01. 

8. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463399, 
број на мотор B10S1/067807KB2, регистарска ознака  
SK-868-SB, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата  бела 01.  

9. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463417, 
број на мотор B10S1/067286KB2 регистарска ознака  
SK-695-SA, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата  бела  01. 

10. патничко моторно возило: марка ЈУГО модел 
tempo 1.1L,број на шасија VX1145A0001051144, број 
на мотор 1541223, регистарска ознака  SK-684-LK, го-
дина на производство 1998, работна зафатнина  на мо-
торот 1116 см3, сила на моторот 40  kW/ks, боја на ка-
росеријата  бела 01. 

11. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463380, 
број на мотор B10S1/067990KB2, регистарска ознака 
SK-855-SB, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата  бела 01. 

12. патничко моторно возило: марка ЈУГО, модел 
TEMPO 1.1 број на шасија VX1145A0001054952, број 
на мотор 1541290, регистарска ознака SK-191-HU, го-
дина на производство 1998 , работна зафатнина  на мо-
торот 1116 см3, сила на моторот 40.5 kW/ks, боја на ка-
росеријата  зелена 3D. 

13. патничко моторно возило: марка ФОРД  модел 
FIESTA, број на шасија WFOHXXGAJH6L33938, број 
на мотор SL33938, регистарска ознака SK-661-OT, го-
дина на производство 2006, работна зафатнина  на мо-
торот 1399 см3, сила на моторот 50 kW/ks, боја на ка-
росеријата бела 01. 

14. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463252, 
број на мотор B10S1/067472KB2, регистарска ознака  
SK-873-SA, година на производство 2008 , работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата   бела  01. 

15. патничко моторно возило: марка ФОРД,  модел 
FIESTA, број на шасија WFOHXXGAJH6L32946, број 
на мотор FGJBIGL32946, регистарска ознака SK-254-

OS, година на производство 2006, работна зафатнина  
на моторот 1399 см3, сила на моторот 50 kW/ks, боја на 
каросеријата  бела 01. 

16. патничко моторно возило: марка ЈУГО, модел 
ТEMPO 1.1L, број на шасија VX1145A0001051771, 
број на мотор 1541228, регистарска ознака  SK-197-HU, 
година на производство 1998 , работна зафатнина  на 
моторот 1116 см3, сила на моторот 40,5 kW/ks, боја на 
каросеријата  црвена 74.  

17. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463423, 
број на мотор B10S1/066939KB2, регистарска ознака 
SK-870-SB, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 
48.5kW/ks, боја на каросеријата  бела 01.  

18. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463398, 
број на мотор B10S1/068000KB2, регистарска ознака 
SK-867-SB, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата бела 01. 

19. патничко моторно возило: марка ЈУГО,   модел 
ТEMPO 1.1L, број на шасија VX1145А0001054930, 
број на мотор 1541275, регистарска ознака  SK-045-HU, 
година на производство 1998, работна зафатнина  на 
моторот 1116 см3, сила на моторот 40.5 kW/ks, боја на 
каросеријата црвена  76.  

20. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463296, 
број на мотор B10S1/067454KB2, регистарска ознака 
SK-871-SA, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата бела 01. 

21. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463344, 
број на мотор B10S1/067458KB2, регистарска ознака 
SK-859-SB, година на производство 2008 , работна за-
фатнина  на моторот 995см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата   бела 01. 

22. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463279, 
број на мотор B10S1/067456KB2, регистарска ознака 
SK-859-SA, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата   бела 01. 

23. патничко моторно возило: марка ЈУГО, модел 
ТEMPO 1.1l, број на шасија VX1145A0001052753, број 
на мотор 1541235, регистарска ознака  SK-040-HU, го-
дина на производство 1998 , работна зафатнина  на мо-
торот1116 см3, сила на моторот 40 kW/ks, боја на каро-
серијата зелена 3D.   

24. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463308, 
број на мотор B10S1/066944KB2, регистарска ознака 
SK-869-SA, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот48.5 
kW/ks, боја на каросеријата бела 01. 

25. патничко моторно возило: марка ЈУГО, модел 
TEMPO 1.1L, број на шасија VX1145A0001052422, 
број на мотор 1541202, регистарска ознака  SK-047-HU, 
година на производство 1998, работна зафатнина  на 
моторот 1116 см3, сила на моторот 40.5 kW/ks, боја на 
каросеријата зелена 3F.   

26. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C460935, 
број на мотор B10S1/064238KB2, регистарска ознака 
SK-679-SA, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата  бела 01. 

27. патничко моторно возило: марка ЈУГО, модел 
ТEMPO 1.1 L, број на шасија VX1145A0001051641, 
број на мотор 1541184, регистарска ознака  SK-064- PL, 
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година на производство 1998, работна зафатнина  на 
моторот 1116 см3, сила на моторот 48.5 kW/ks, боја на 
каросеријата  тегет 98.  

28. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C461001, 
број на мотор B10S1/064270KB2, регистарска ознака 
SK-866-SB, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата  бела 01. 

29. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, 
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463362, 
број на мотор B10S1/067274KB2, регистарска ознака 
SK-856-SB, година на производство 2008, работна за-
фатнина  на моторот 995 см3, сила на моторот 48.5 
kW/ks, боја на каросеријата бела 01. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Државниот сани-
тарен и здравствен инспекторат.  

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движните  ствари  од член 1  од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-4349/1 Заменик на претседателот  

20 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2746. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 јуни 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За генерален секретар на Владата на Република 

Македонија се именува Кирил Божиновски, досегашен 
генерален секретар на Владата на Република Македо-
нија. 

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

 
Бр. 24-4873/1 Претседател на Владата 

20 јуни 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2747. 

Врз основа на член 36 став 6 и член 39 став 4 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20 јуни 2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Иљхам Исмани се разрешува од функцијата заме-

ник на генералниот секретар на Владата на Република 
Македонија. 

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

 
Бр. 24-4874/1 Претседател на Владата 

20 јуни 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2748. 

Врз основа на член 39 став 4 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 јуни 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕК-
РЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 1. За заменик на генералниот секретар на Владата 

на Република Македонија се именува Тахир Хани. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-4884/1 Претседател на Владата 

20 јуни 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2749. 

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
180/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 20.6.2014 година, донесе  

     
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКА-
ЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ  

ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за едукација на лекари и ме-

дицински персонал за 2014 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 17/14) во делот „2. ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, по ставот 1 се до-
дава нов став 2, кој гласи: 

„Месечниот надомест за престој по лице за времет-
раењето на обуката, за лица кои ќе заминат на обуки во 
надлежна институција од областа на здравството во 
странство  е во износ од 500 (петстотини) евра, освен 
за лицата кои ќе заминат на двегодишна субспецијали-
зација во Универзитетската болница во Кембриџ, Обе-
динето Кралство, кој е во износ од 1.500,00 (илјада и 
петстотини) евра по лице.“ 

Ставот 2 станува став 3. 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-4042/1 Заменик на претседателот  

20 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

2750. 

Врз основа на член 27-б од Законот за финансирање 

на политичките партии („Службен весник на РМ„ бр. 

76/04, 86/08 , 161/08,96/09 , 148/11, 142/12 и 23/13), ми-

нистерот за правда донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА 

РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУ-

ЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

 

1. Сe запира исплата на средствата за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија на политичките партии и тоа: 

- ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РО-

МИТЕ (ОДСР) Скопје (не се доставени: годишна смет-

ка по член 26 и годишен финансиски извештај по член 

27 oд Законот за финансирање на политичките партии), 

- НОВА АЛТЕРНАТИВА Скопје (не е доставен го-

дишен финансиски извештај по член 27 oд Законот за 

финансирање на политичките партии), 

- ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ (не се 

доставени: извештај од регистар за примени донации 

по член 25, годишна сметка по член 26 и годишен фи-

нансиски извештај по член 27 oд Законот за финанси-

рање на политичките партии), 

- ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА (не се доставени: из-

вештај од регистар за примени донации по член 25, го-

дишна сметка по член 26 и годишен финансиски из-

вештај по член 27 oд Законот за финансирање на поли-

тичките партии), 

- СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА (не е доставе-

на годишна сметка по член 26 oд Законот за финанси-

рање на политичките партии),  

- ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ (не се 

доставени: извештај од регистар за примени донации 

по член 25, годишна сметка по член 26 и годишен фи-

нансиски извештај по член 27 oд Законот за финанси-

рање на политичките партии),  

- НОВА ДЕМОКРАТИЈА (ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕ –

ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА, (не се доставе-

ни: извештај од регистар за примени донации по член 

25, годишна сметка по член 26 и годишен финансиски 

извештај по член 27 oд Законот за финансирање на по-

литичките партии). 

2. Политичката партија од точка 1 алинеа 6 со ре-

шение ЕРПП. бр. 86/07 од 04.02.2013 година на Основ-

ниот суд Скопје II Скопје е избришана од Единствени-

от судски регистар на политички партии.   

3. Запирањето на исплатата на средства за редовно 

годишно финансирање од Буџетот на Република Маке-

донија за политичките партии од точка 1 на оваа одлу-

ка ќе трае до уредно исполнување на обврските соглас-

но член 25, 26 и 27 од  Законот за финансирање на по-

литичките партии. 

4. Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 

“Службен весник на Република Македонија“ согласно 

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-

тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08,96/09 , 148/11, 142/12 и 23/13). 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
До Министерството за правда согласно член 27-б 

од Законот за финансирање на политичките партии 

(„Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 

96/09, 148/11, 142/12 и 23/13 ), Државниот завод за ре-

визија достави предлог број 42-345/1 од 25.02.2014 го-

дина  за донесување на Одлука за запирање исплата на 

средства за редовно годишно финансирање од Буџетот 

на Република Македонија на политичките партии, кои 

не ги исполниле обврските за финансиско известување 

за 2012 година , односно не доставиле извештај од ре-

гистар на примени донации, годишна сметка или годи-

шен финансиски извештај. Споменатите законски об-

врски не ги исполниле следните политички партии: 

ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ 

(ОДСР), НОВА АЛТЕРНАТИВА Скопје, ДЕМОКРАТ-

СКА УНИЈА НА РОМИТЕ, ВМРО-НАРОДНА ПАР-

ТИЈА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА,  ДЕМОК-

РАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ и НОВА ДЕМОК-

РАТИЈА  – (ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕ – ПАРТИЈА ЗА 

НОВА ДЕМОКРАТИЈА). 

Согласно член 25 од Законот за финансирање на по-

литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08,96/09 , 148/11, 142/12 и 23/13),  политич-

ката партија подготвува извештај од регистар за добие-

ните донации, кој го доставува најдоцна до 31 март за 

претходната година заедно со годишниот финансиски 

извештај од членот 27 од овој закон до Државниот за-

вод за ревизија.  

Согласно член 26 од Законот за финансирање на по-

литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13),  надзорот 

над финансиско-материјалното работење на политич-

ките партии го врши Државниот завод за ревизија сог-

ласно истиот се спроведува секоја календарска година 

за претходната година. Исто така, годишната сметка за 

финансиското работење, согласно со законските про-

писи, политичките партии ја доставуваат до: Управата 

за јавни приходи, Централниот регистар и Државниот 

завод за ревизија, а  должни се да ја објават на своите 

веб страни.  

Согласно член 27 од Законот за финансирање на по-

литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13),  политич-

ките партии, најдоцна до 31 март изготвуваат годишен 

финансиски извештај за претходната година. Извешта-

јот го содржи финансиското работење на сметката на 

политичката партија, како и потсметките на локалните 

ограноци и потсметката на партиско истражувачко – 

аналитичкиот центар на партијата. 
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Согласно член 27-а годишниот финансиски извеш-

тај политичката партија е должна јавно да го објави на 

своја веб страна, најдоцна до 30 април во тековната го-

дина за претходната година.  

Со оглед дека партиите наведени во точка 1 од оваа 

одлука не постапиле согласно член 25, 26 и 27 од  Зако-

нот за финансирање на политичките партии („Службен 

весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 

142/12 и 23/13), согласно член 27-б став 4  од истиот 

закон , а по предлог на Државниот завод за ревизија, се 

одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-

ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 

истата во “Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 11-2113/1  

30 мај 2014 година Министер за правда, 

Скопје Блерим Беџети с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

2751. 

Врз основа на член 83 став (4) од Законот за гра-

дежно земјиште (“Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), 

министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕTO НА ГРАДЕЖНО-

ТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНА-

ТА ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 

УРЕДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ  

НА УРЕДЕНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за степенот на уредувањето на гра-

дежното земјиште со објекти на комуналната инфрас-

труктура и начинот на утврдување на висината на тро-

шоците за уредувањето во зависност од степенот на 

уреденост („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13 и 155/13) во 

членот 4 по ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи: 

„(6) За линиски инфраструктурни објекти - државни 

патишта, локални патишта и улици, магистрални 

улици, собирни улици, водоводи, канализации, желез-

нички пруги, гасоводи, топловоди, далноводи со на-

понско ниво од и над 35 КВ како и за брани со акуму-

лации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа, 

не се утврдуваат трошоци  за уредување на градежно 

земјиште.“ 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-9135 Министер 

24 јуни 2014 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2752. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10 123/12 и 

43/14), член 26 став 3 од Законот за девизното работе-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 

188/13) и точка 14 од Одлуката за начинот на вршење 

на платниот промет со странство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на На-

родната банка на Република Македонија донесе  

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-

СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ  

ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

 

1. Во Упатството за начинот на вршење на платни-

от промет со странство („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12 51/13, 

144/13 и 186/13), во точката 161, по ставот 1, се додава 

нов став 2 којшто гласи: 

„Заверката на обрасците и спецификациите се врши 

со потпис.“ 

2. Во точката 162, во Извештајот ИСП - Извештај за 

состојбата и прометот (BC 00), во ставот 4, зборовите: 

„и печат“ се бришат. 

3. Во прилогот бр. 1 „Обрасци“, којшто е составен 

дел на Упатството, зборовите: „печат и“ се бришат.  

Во прилогот бр. 2 „Спецификации“, којшто е соста-

вен дел на Упатството, зборовите: „и печат“, како и 

„печат и“ се бришат. 

Прилогот бр. 6 се заменува со нов прилог бр. 6 

„ШИФРИ НА ВАЛУТИ“, којшто е составен дел на ова 

упатство.  

 4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година. 

  

У. бр. 20952  

20 јуни 2014 година Гувернер, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
2753. 

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13 и 42/14), ја приложуваме следната 

 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ  
2014 – ЈУНИ 2014

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 08-1039/2  
24 јуни 2014 година                                                                                    Директор, 

Скопје                                                                                          м-р Марјан Спасески, с.р. 
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2754. 
Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13 и 42/14), ја приложуваме следната 
 

Л И С Т А 
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бр. 08-1039/3  

24 јуни 2014 година                                                                                    Директор, 
Скопје                                                                                          м-р Марјан Спасески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

2755. 
Врз основа на член 81 став (6) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13. 187/13 и 43/14), 
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ И 
ЗА ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ 
И МЕТОДИТЕ НА ПОТВРДА ИЛИ РЕФЕРЕН-
ТНИТЕ МЕТОДИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО СЛУ-
ЧАЈ НА ОСПОРУВАЊЕ (СУПЕРАНАЛИЗА)  НА 

МЛЕКОТО (
*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат методите за зе-
мање на примероци и за вршење на анализи, вклучувај-
ќи ги и методите на потврда или референтните методи 
кои се користат во случај на оспорување (суперана-
лиза) на млекото. 

 
Член 2 

(1) Земањето на примероци за вршење на анализи 
на сурово млеко се врши по редоследот пропишан во 
член 6 од Правилникот за начинот на чување на суро-
вото млеко и земање примероци за анализа и суперана-
лиза, содржината, формата и начинот на пополнување 
на записникот, методите за анализа на суровото млеко, 
начинот на класирање и метод на вреднување на суро-
вото млеко, како и начинот на вршење на обуката и 
програмата за вршење  на обуката за контролори. 

(2) По исклучок од став (1) од овој член, земањето 
на примероци за вршење на анализи на сурово млеко се 
врши од страна на, или во име на операторите кои про-
изведуваат млеко, операторите кои собираат или пре-
работуваат млеко, група на оператори или во рамка на 
шема за контрола согласно членовите 18 и 19 од Пра-
вилникот за посебните барања за безбедност и хигиена 
и начинот и постапката на вршење на службените кон-
троли на млекото и млечните производи (*

1
). 

 
Член 3 

(1) Испитувањата за исполнетоста на барањата за 
бројот за соматски клетки и бројот на микроорганизми 
во сурово млеко се врши со референтни методи соглас-
но член 9 точкa г) алинеја 1 и точка д) алинеја 1 од 
Правилникот за начинот на чување на суровото млеко 
и земање примероци за анализа и суперанализа, сод-
ржината, формата и начинот на пополнување на запис-
никот, методите за анализа на суровото млеко, начинот 
на класирање и метод на вреднување на суровото 
млеко, како и начинот на вршење на обуката и програ-
мата за вршење  на обуката за контролори. 

(2) За испитувањата за исполнетоста на барањата за 
бројот за соматски клетки и бројот на микроорганизми 
во сурово млеко можат да се употребуваат и алтерна-
тивни аналитички методи, како што се: 

1) за број на колонии на 30◦С, кога методите се ва-
лидирани во однос на референтниот метод од став (1) 
точка 1) на овој член во согласност со протоколот про-
пишан со  EN/ISO 16140 или други слични меѓународ-

                            
(*)Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 

Комисијата (ЕЗ) бр. 1664/2006 од ноември 2006 година за измену-
вање на Регулативата (ЕЗ) бр. 2074/2005 во однос на мерки за 

спроведување за одредени производи од животинско потекло на-

менети за исхрана на луѓето со кои се укинуваат одредени мерки 
за спроведување (CELEX број 32006R1664). 

но признати протоколи. Односот на конверзија помеѓу 
алтернативниот метод и референтниот метод од  став 
(1) точка 1) на овој член е воспоставен со стандардот 
ISO 21187:2004 и 

2) за бројот на соматски клетки, кога методите се 
валидирани во однос на референтниот метод од став 
(1) точка 2) на овој член во согласност со протоколот 
пропишан со  ISO 8196 и кога се работи во согласност 
со стандардот 13366-2 или други слични меѓународно 
признати протоколи. 

 
Член 4 

(1) За одредување на активноста на алкална фосфа-
таза, како референтен метод треба да се примени стан-
дардот МК/ISO 11816-1. 

(2) Активноста на алкалната фосфатаза се изразува 
како милиединици на активност на ензимот во литар 
(mU/l). Единица на активност на алкална фосфатаза е 
износот на ензимот алкална фосфатаза кој врши ката-
литичка трансформација на 1 микромол на супстрат во 
минута. 

(3) Тестот на алкална фосфатаза треба да даде нега-
тивен резултат доколку мерените активности во кравјо 
млеко не се повисоки од 350 mU/l. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се објави по претходно добиена 
согласност од Владата на Република Македонија.  

 
 

Бр. 02-2727/8  
9 јуни 2014 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
 
(*

1
) Со овој правилник се врши усогласување со Ре-

гулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парламент 
и Советот од 29 април 2004 година за утврдување на 
посебни хигиенски барања за храна од животинско по-
текло (CELEX број 32004R0853). 

___________ 

  
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2756. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, дистрибуција и трговија 
со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ 
Скопје, за користење на повластена тарифа на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија, на седницата одржана на ден 24.6.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштво за производство, дистрибуција и тр-

говија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4 
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Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од за хидрое-
лектроцентралата МХЕ „БИСТРИЦА 97“ со инстали-
рана моќност од 2640 kW и со локација на КП.бр. 12/2, 
12/3, 12/4, 17/4, 17/5, 18/3, 19/4, 3915/5, 3915/6, 3915/7, 
3916/2 КО Теарце - вон градски реон, Општина Теарце. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство, дис-

трибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 

ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Про-

летерска бр.4 Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-59; 

- назив на електроцентралата: МХЕ „БИСТРИЦА - 

97“; 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција  на КП.бр. 12/2, 12/3, 12/4, 17/4, 17/5, 18/3, 19/4, 

3915/5, 3915/6, 3915/7, 3916/2 КО Теарце - вон градски 

реон, Општина Теарце;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 2.640 

kW (една генераторска единица со моќност од 2640 

kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 7.873.693 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за хидроелектроцентралата МХЕ БИСТРИЦА 

- 97, УП1 бр.08-246/12 од 25.03.2013 година, односно 

се одобрува користење на повластените тарифи за од-

делните блокови, според следната табела: 

 

Блок Kоличинa на испорачана 

електрична енергија по 

блокови (kWh) 

Повластена тарифа за ис-

порачаната електрична 

енергија по блокови 

(€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 

V > 700.000 4,50 

 

- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 08-96/14  

24 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2757. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 

17, став 1 од Правилникот за повластени производите-

ли на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство, дистрибуција и трговија 

со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ 

Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 24.6.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштво за производство, дистрибуција и тр-

говија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4 

Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за хидро-

електроцентралата МХЕ „БИСТРИЦА 97“ со инстали-

рана моќност од 2640 kW и со локација на КП.бр. 12/2, 

12/3, 12/4, 17/4, 17/5, 18/3, 19/4, 3915/5, 3915/6, 3915/7, 

3916/2 КО Теарце - вон градски реон, Општина Теарце. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за производство, дис-

трибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 

ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Про-

летерска бр.4 Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-59; 

- назив на електроцентралата: МХЕ „БИСТРИЦА - 

97“; 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција  на КП.бр. 12/2, 12/3, 12/4, 17/4, 17/5, 18/3, 19/4, 

3915/5, 3915/6, 3915/7, 3916/2 КО Теарце - вон градски 

реон, Општина Теарце;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 2.640 

kW (една генераторска единица со моќност од 2640 

kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 7.873.693 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

24.6.2034 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
   УП1 Бр. 08-95/14  

24 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
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