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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1329. 

Врз основа на членот 37 став 2 и членот 38 став 4 
алинеја 1 од Законот за заштита на личните податоци 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
7/2005 и 103/2008), Собранието на Република Маке-
донија на седницата одржана на 31 мај 2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ 

ПОДАТОЦИ 
 

1. Од функцијата директор на Дирекцијата за за-
штита на личните податоци се разрешува Маријана 
Марушиќ, на нејзино барање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

    Бр. 07 - 2347/1                    Претседател  
31 мај 2010 година              на Собранието на Република 

   Скопје                          Македонија,  
                             Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
1330. 

Врз основа на членовите 182 и 183 од Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија” број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/10), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 31 мај 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА КОМИСИОНЕРИ (ЧЛЕНОВИ) НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. За комисионери (членови) на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија, се из-
бираат: 

- Елизабета Видовиќ, дипломиран економист, 
- Сејдија Фазлиоски, дипломиран економист, 
- Александар Петрески, дипломиран економист и 
- Милаим Ајдини, дипломиран економист. 
II. Со денот на изборoт на новите комисионери 

(членови) на Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија престанува мандатот на сегашни-
от состав на комисионери (членови)  на Комисијата. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

    Бр. 07 - 2348/1                   Претседател  
31 мај 2010 година             на Собранието на Република 

   Скопје                         Македонија,  
                            Трајко Вељаноски, с.р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1331. 

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

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА  

ГЕРМАНИЈА 
 

I 
Г-дин Ѓорѓи Филипов, се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Сојузна Република Германија, со седи-
ште во Берлин.  

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

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

 
 

    Указ број 53                                 Претседател 
3 јуни 2010 година                 на Република Македонија, 

  Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1332. 
Врз основа на член 26, став 4 од Законот за Центра-

лен регистар („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.50/01, 49/03, 109/05 и 88/08 ), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
4.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Со  оваа одлука се дава согласност на Финанси-

скиот план на Централен регистар на Република Маке-
донија за 2010 година, бр.0201-2/16,  донесен од Управ-
ниот одбор на Централен регистар на Република Маке-
донија. 

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

  
   Бр. 51-1718/1              Заменик на претседателот  
4 мај 2010 година               на Владата на Република 
         Скопје                                     Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.04.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНИТЕ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

 

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок на општините 

за потребите на основните училишта во Република Македонија и тоа на: 
 

1333. 
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Член 3
Министерот за образование и наука склучува договори со градоначалниците на општините со кои се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 2 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење . 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 51-1805/1                          Заменик на претседателот  

10 април 2010 година                              на Владата на Република  
   Скопје                        Македонија,  
                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1334. 
Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ 
НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГО-
ДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ 
УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ 
И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДР-
ЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУ-
КИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“  
ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА 

 
1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишува-

ње во прва година на јавните високообразовни устано-
ви во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
– Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзи-
тетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 
– Охрид во учебната 2010/2011 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 51/10), во точката 1, 
потточката 1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, на крајот на табелата се додава нов дел кој гла-
си: 
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Во потточката 1.2 Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, на крајот на табелата се додава 
нов дел кој гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во потточката 1.3 Државен универзитет во Тетово, 

на крајот на табелата се додава нов дел кој гласи:  
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Во потточката 1.4 Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип, на крајот на табелата се додава нов дел кој гла-
си: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 51-2020/1               Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година                на Владата на Република 
         Скопје                                       Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1335. 

Врз основа на член 18-а, став 1 од Законот за Цен-
трален регистар („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 50/01, 49/03, 109/05 и 88/08 ), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
4.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА НА 
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата 
на Централен регистар на Република Македонија, бр. 
0201-2/14, донесена од Управниот одбор на Централен 
регистар на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
    Бр. 51-2012/1              Заменик на претседателот  
4 мај 2010 година               на Владата на Република 
         Скопје                                    Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1336. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
18.05.2010 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА 
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ СО ЈАВЕН ПОВИК 

 
1. Со јавен повик ќе се додели концесија за вршење 

на детални геолошки истражувања за неметалични ми-
нерални суровини, металични минерални суровини, 
украсен камен и подземни води на локалитетите утвр-
дени во Програмата за детални геолошки истражувања 
за 2010 година (Службен весник на Република Македо-
нија„ бр.71/2010) и тоа: 

 
I - НЕМЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 
- Т-1/1. минерална суровина кварц на локалитетот 

“Рамниште“ с. Ораов Дол – Велес;  
- Т-1/2. минерална суровина кварц на локалитетот 

“Брија“ с. Мојанци – Арачиново;  
- Т-1/3. минерална суровина кварц на локалитетот 

“Рамна Нива“ с.Богомила - Велес;  
- Т-1/4. минерална суровина кварц на локалитетот 

“Црн Камен“– Бутел;  
- T-1/5. минерална суровина кварц на локалитетот 

“Самигабе“ с. Бањица – Чашка; 
- Т-1/6. минерална суровина шкрилец на локалите-

тот “Голи Рид“ с. Попчево – Струмица;  
- Т-1/7. минерална суровина андезит на локалитетот 

“Голема страна и Дервен“ с. Биљановце – Куманово;  
- Т-1/8. минерална суровина дијабаз на локалитетот 

“Кошарска Река“– Валандово;  
- Т-1/9. минерална суровина варовник на локалите-

тот “Скрка“ с. Рич – Струмица;  
- Т-1/10. минерална суровина варовник на локали-

тетот “Краста“ с. Чегрене – Гостивар;  
- Т-1/11. минерална суровина варовник на локали-

тетот “Горна Краста“ с. Говрлево – Сопиште;  
- Т-1/12. минерална суровина варовник на локали-

тетот “Голеш“ с. Дебриште – Кавадарци; 
- Т-1/13. минерална суровина варовник на локали-

тетот “Краста“ с. Опејнца – Охрид; 
- Т-1/14. минерална суровина варовник на локали-

тетот „Добарски Жеден„ – Желино; 
- Т-1/15. минерална суровина варовник на локали-

тетот „Бел камен„ с. Стенковец – Чучер Сандево; 
- Т-1/16. минерална суровина варовник на локали-

тетот “с.Вратница“– Јегуновце;  
- Т-1/17. минерална суровина варовник на локали-

тетот “с.Горна Бањица“ – Гостивар;  
- Т-1/18. минерална суровина варовник на локали-

тетот „с.Копаница„ – Сарај;  
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- Т-1/19. минерална суровина варовник на локали-
тетот „Жељковац„ – Чучер Сандево; 

- Т-1/20. минерална суровина варовник на локали-
тетот “Бабуш“ с.Заграчани – Струга; 

- Т-1/21 минерална суровина варовник на локалите-
тот “с. Волковија“ – Брвеница; 

- Т-1/22. минерална суровина дијабаз на локалите-
тот „с.Слупчане„ – Липково; 

- Т-1/23. минерална суровина дијабаз на локалите-
тот „Стара Корија„ – Липково; 

- Т-1/24. минерална суровина песок и чакал на лока-
литетот “Сирково“ – Росоман;  

- Т-1/25. минерална суровина песок и чакал на лока-
литетот “Лепа Страна“ с.Сарамзалино – Лозово; 

- Т-1/26. минерална суровина песок на локалитетот 
“с.Средно Коњаре“ –  Петровец;  

- Т-1/27. минерална суровина песок на локалитетот 
„с.Ново Коњарево„ – Ново Село; 

- Т-1/28. минерална суровина песок на локалитетот 
“Курија“ – Неготино; 

- Т-1/29. минерална суровина песок на локалитетот 
“с. Трубарево“– Аеродром;  

- Т-1/30. минерална суровина песок и чакал на лока-
литетот „с. Оризари„ – Кочани; 

- Т-1/31. минерална суровина песок и чакал на лока-
литетот „Јакимовско Поле„ – Виница; 

- Т-1/32. минерална суровина гипс на локалитетот 
“с. Долно Косоврасти“ – Дебар;  

- Т-1/33. минерална суровина шкрилец на локалите-
тот “Голем Рид“ с. Калаузлија – Радовиш;  

- Т-1/34. минерална суровина кварц на локалитетот 
“Балталија“– Штип;  

- Т-1/35. минерална суровина глина на локалитетот 
“Орљак“ Студена Бара –Куманово;  

- Т-1/36. минерална суровина кварцен песок на ло-
калитетот “Бабица“– Старо Нагоричане;  

- Т-1/37. минерална суровина кварц на локалитетот 
“Гавраница – Бел Камен“– Чашка;  

- Т-1/38. минерална суровина варовник на локали-
тетот “Зелениковец - Говрлево“– Сопиште;  

- Т-1/39. минерална суровина дијатомејска глина на 
локалитетот “Попова Нива“ с. Градец – Крива Палан-
ка;  

- Т-1/40. минерална суровина варовник на локали-
тетот “Дерин Дере“ с. Радање – Карбинци; 

- Т-1/41. минерална суровина песок, глина и лапо-
рец на локалитетот “Пештерница“  – Неготино; 

- Т-1/42. минерална суровина песок, глина и лапо-
рец на локалитетот “Пепелиште“  – Неготино; 

- Т-1/43. минерална суровина песок на локалитетот 
“Маслинката“ с. Пепелиште – Неготино; 

- Т-1/44. минерална суровина андезитски туф на ло-
калитетот “Камлеш“ – Ранковце; 

- Т-1/45. минерална суровина шкрилци на локалите-
тот “Почивало“ – Крива Паланка; 

- Т-1/46. минерална суровина варовник на локали-
тетот „с. Ѓопчели„ – Дојран; 

- Т-1/47. минерална суровина глина на локалитетот 
„Ергела„ – Новаци; 

- Т-1/48. минерална суровина варовник на локали-
тетот „Сушички Мост„ – с. Д. Бањица - Гостивар; 

- Т-1/49. минерална суровина доломит на локалите-
тот „Сушички Мост„ – с. Д. Бањица - Гостивар; 

- Т-1/50. минерална суровина варовник на локали-
тетот „Камено Брдо„ с. Никоман – Карбинци; 

- Т-1/51. минерална суровина кварц на локалитетот 
“Пчиња“ с. Драгоманце – Куманово; 

- Т-1/52. минерална суровина кварц на локалитетот 
“Пчиња“ с. Коинци – Куманово; 

- Т-1/53. минерална суровина песок и чакал на лока-
литетот “с. Трубарево“ – Гази Баба; 

- Т-1/54. минерална суровина варовник на локали-
тетот “с. Бохула“ – Кавадарци; 

 
II. МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
- Т-2/1. минерална суровина бакар на локалитетот 

“Боров Дол“ – Конче; 
- Т-2/2. минерална суровина молибден и други ме-

тали на локалитетот “Стрелци“–  Осломеј;  
- Т-2/3. минерална суровина металични минерални 

суровини - обоени и благородни метали на локалитетот 
„Кадиица„ – Пехчево; 

- Т-2/4. минерална суровина бакар и злато на лока-
литетот „Иловица„ – Босилово; 

- Т-2/5. минерална суровина никел на локалитетот 
“Ракле“– Прилеп; 

- Т-2/6. минерална суровина никел и железо на ло-
калитетот “Црна Тумба“  –  Прилеп; 

- Т-2/7. минерална суровина хром на локалитетот 
“Арничко“, с. Рожден – Кавадарци; 

- Т-2/8. минерална суровина злато, бакар, сребро и 
др. на локалитетот “Плавуш“ – Валандово; 

 
III. УКРАСЕН КАМЕН 

 
- Т-3/1. минерална суровина оникс и травертин на 

локалитетот „с.Бешиште„ – Прилеп; 
- Т-3/2. минерална суровина гранит на локалитетот 

“Бувата“ с. Драмче – Делчево; 
 

IV. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
 
- Т-4/1. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот “Долно Ложани“ с. Галате – Врапчиште; 
- Т-4/2. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот „с. Падалиште„ – Гостивар; 
- Т-4/3. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот „Орчуше„ – Маврово – Ростуше; 
- Т-4/4. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот “Голешница“ с. Царев Двор – Ресен; 
- Т-4/5. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот “с. Габрово“ – Струмица;  
- Т-4/6. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот “Панчарица“, с. Бачишта - Зајас;  
- Т-4/7. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот “с. Драгожел“ – Кавадарци;  
- Т-4/8. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот “Клисе Баир“ – Штип;  
- Т-4/9. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот „Бела Вода“ – Берово. 
2. Јавниот повик ќе се организира и спроведе како 

постапка за доделување  концесија со отворен повик. 
3. Јавниот повик од точка 1 на оваа одлука го обја-

вува Комисија за спроведување на постапка за доделу-
вање концесија формирана од страна на министерот за 
економија. 

4. По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за вршење на детални геоло-
шки истражувања на минерални суровини со јавен по-
вик Комисијата од точка 3 на оваа одлука во рок од пет 
дена ќе го објави јавниот повик во домашни јавни гла-
сила. 
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5. Министерот за економија ќе ја формира Комиси-
јата од точка 3 на оваа одлука во рок од пет дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

 
     Бр. 51-2471/1                  Заменик на претседателот 
18 мај 2010 година               на Владата на Република 

  Скопје                                    Македонија,  
            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1337. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 2  од Законот 
за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08 42/10 и 
47/10), Владата на Република Македонија, во својство 
на Собрание на Акционерското друштво за промоција 
и продажба на земјоделски производи „Агри –Ленд“ 
АД Скопје, на седницата одржана на 26.05.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ-
ТО НА „АГРИ-ЛЕНД“ АД СКОПЈЕ ЗА 2009 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка 

и Финансискиот извештај за работењето на „Агри-
Ленд“ АД Скопје за 2009 година, бр.09-08  од 
23.02.2010 година и бр. 09-09 од 23.02.2010 година, 
усвоени од Одборот на директори на „Агри-Ленд“ – 
АД Скопје на 23.02.2009 година. 

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

 
    Бр. 51-2506/1              Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година               на Владата на Република 
         Скопје                                     Македонија,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1338. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на ден 
26.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – ВАРОВНИК НА ДГТ “ЖИКОЛ“-ДООЕЛ ЕКС-
ПОРТ-ИМПОРТ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

“БАИР“ ОПШТИНА ВЕЛЕС 
  
1. Во Одлуката за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
варовник на ДГТ “ЖИКОЛ“-ДООЕЛ експорт-импорт 
Струмица на локалитетот “Баир“ општина Велес 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
149/09), во точката 2, табелата се менува и гласи:  

Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.617.700,00 7.562.600,00 
Т-2 4.616.400,00 7.562.500,00 
Т-3 4.616.900,00 7.562.000,00 

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 51-2610/1              Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година               на Владата на Република 
         Скопје                                    Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1339. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.05.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – ВАРОВНИК НА ТДГУ “СМБ КОМПАНИ“ 
ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ МАЛА РЕЧИЦА ТЕ-
ТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.РОГЛЕ“ ОПШТИНА  

ЖЕЛИНО 
  
1. Во Одлуката за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
варовник на ТДГУ “СМБ КОМПАНИ“ ДООЕЛ екс-
порт импорт Мала Речица Тетово на локалитетот 
“с.Рогле“ општина Желино (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 149/09), во насловот и во точ-
ката 1 зборот: “СМБ“ се заменува со зборот: “СБМ“.  

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

 
      Бр. 51-2611/1              Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година               на Владата на Република 
        Скопје                                     Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1340. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
26.05.2010 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – ВАРОВНИК НА ТДГУ “СМБ КОМПАНИ“ ДОО-
ЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ МАЛА РЕЧИЦА ТЕТОВО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЛАСКАРЦЕ“ ОПШТИНА  

САРАЈ 
  
1. Во Одлуката за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
варовник на ТДГУ “СМБ КОМПАНИ“ ДООЕЛ екс-
порт импорт Мала Речица Тетово на локалитетот “Ла-
скарце“ општина Сарај (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 149/09), во насловот и во точката 1 
зборот: “СМБ“ се заменува со зборот: “СБМ“.  
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр. 51-2612/1              Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година               на Владата на Република 
        Скопје                                    Македонија,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1341. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на ден 
26.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – ВАРОВНИК НА ТДГУ “СМБ КОМПАНИ“ 
ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ МАЛА РЕЧИЦА ТЕ-
ТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ЧАЈЛЕ“ ОПШТИНА 

ГОСТИВАР 
 
1. Во Одлуката за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
варовник на ТДГУ “СМБ КОМПАНИ“ ДООЕЛ екс-
порт импорт Мала Речица Тетово на локалитетот 
“с.Чајле“ општина Гостивар (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 149/09), во насловот и во точ-
ката 1 зборот: “СМБ“ се заменува со зборот: “СБМ“.  

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

 
      Бр. 51-2613/1              Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година               на Владата на Република 
         Скопје                                    Македонија,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1342. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеа 5 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија” бр. 
7/08, 139/08 и 64/09), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
1. Постапката за доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на минерални суровини на 
пооделни локалитети понудени на Јавниот повик за до-
делување на концесии за детални геолошки истражува-
ња („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
108/09) се прекинува. 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини на 
локалитетите: 

Т-1/72. Mинерална суровина туф на локалитетот  
“Стари Лозја”, општина Кратово; 

Т-1/76. Mинерална суровина – туф на локалитетот  
“Караџин Крст” с. Шопско Рудари,  општина Кратово; 

Т-2/1.  Mинерална суровина – бакар, злато, сребро, 
олово и цинк на локалитетот  “Башибос-Бајрамбос”, 
општина Дојран; 

Т-3/1. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Рамниште“, с. Никодин – општина Прилеп;       

Т-3/2. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Црн Габер“, с.Бабино– општина Демир Хисар; 

Т-3/3. Mинерална суровина мермер на локалитетот  
“Кладник“, с.Козица– општина Другово; 

Т-3/6. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Гробишта“,с.Палчиште– општина Боговиње; 

Т-3/7. Mинерални суровини оникс и травертин на 
локалитетот “Поле“, с.Бешиште – општина Прилеп; 

Т-3/8. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Дуф“, општина Маврово– Ростуше; 

Т-3/9. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Рамниште“,с.Мелница– општина Прилеп; 

Т-3/10. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Скрка“,с.Вепрчани – општина Прилеп; 

Т-3/11. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Цуцулето“,с.Вепрчани – општина Прилеп;        

Т-3/13. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Гумниште“,с.Беловодица– општина Прилеп; 

Т-3/14. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Голем Раст“,с.Бешиште– општина Прилеп; 

Т-3/15. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Мала Скрка“,с.Бешиште– општина Прилеп; 

Т-3/16.Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Краста“,с.Дебреште– општина Долнени; 

Т-3/17. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“с.Радово“–општина Демир Хисар; 

Т-3/18. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Дебреште“–општина  Кавадарци и  

Т-3/20. Mинерална суровина мермер на локалитетот 
“Марков Стап“–општина Кавадарци,  

се прекинува заради откажување од склучување на 
Договорот за концесија од страна на понудувачот. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 
 
    Бр. 51-2615/1               Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година                на Владата на Република 
         Скопје                                       Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1343. 

Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука недвижната ствар – простор лоци-

ран на КП бр.12709 за КО Кавадарци, ул.„7-ми Септем-
ври“-Кавадарци, со вкупна површина од 320 м2, зграда 
1, влез 1, кат 1, заведен во Имотен лист бр.1 (Лист В), 
сопственост на Република Македонија се дава на трај-
но користење без надоместок на Универзитетот 
„Св.Кирил и Методиј“-Скопје. 
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Член 2 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија и Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“-
Скопје, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 51-2681/1              Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година                на Владата на Република 
         Скопје                                      Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1344. 

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанс-
твата („Службен весник на Република Македонија” бр. 
85/03, 95/05 и 103/08) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) , Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 годи-
на, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО 
“ПРЕСПА“ - РЕСЕН 

  
Член 1 

Со оваа одлука се основа Водостопанство “Преспа“ 
– Ресен. 

Водостопанството “Преспа“ ќе работи под фирма: 
Водостопанство “Преспа“ – Ресен. 

Скратен назив на фирмата е: ВС “Преспа“ – Ресен. 
Седиштето на Водостопанството “Преспа“ ќе биде 

во Ресен, ул. „29-ти Ноември“ бр.3. 
 

Член 2 
Водостопанство  “Преспа“ – Ресен, се основа како 

јавно правно лице кое врши економично стопанисува-
ње, користење, функционирање, одржување и контрола 
на системи на подрачјето на дејствување, заради снаб-
дување со вода за наводнување на земјоделско земји-
ште, снабдување со вода за технолошки потреби, од-
воднување на земјиште, одржување на водостопански-
те објекти и постројки за заштита од поплави, регула-
ција на реки и заштита на земјиштето од ерозија. 

 
Член 3 

Подрачјето на дејствување на Водостопанство 
“Преспа“ – Ресен е географското подрачје кое опфаќа 
површини и корисници од општина Ресен. 

Водостопанство “Преспа“ – Ресен ќе ги стопанису-
ва, користи и одржува системите опфатени на подрач-
јето на дејствување: Пумпна станица „Претор“ со поти-
сен цевковод и изливен базен, Пумпна станица „Сир-
хан“ со потисен цевковод и изливен базен, Главен ка-
нал А1 со должина од 18 км. Главен канал А2 со дол-
жина од 13,4 км. Главен канал Б1 со должина од 10 км. 
Главен канал Б2 со должина од 16,6 км, мал систем за 
наводнување „Брајчинска Река“ и мала брана „Мака-
зи“. 

Член 4 
Одборот на корисници на вода (во натамошниот 

текст: Одбор) на Водостопанство “Преспа“ – Ресен, се 
состои од 5 членови, чија застапеност е според катего-
ријата на корисник на вода и тоа: 

- 5 места за водните заедници од подрачјето на дејс-
твување на водостопанството. 

 
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 „Преспа“, и тоа: 

- 5 места за претставници од регионот на општина-
та Ресен. 

 
Член 6 

За членови на првиот Одбор на Водостопанство 
“Преспа“ – Ресен  се именуваат: 

1. Тоде Ставревски – претседавач 
2. Пампулевски Љубе 
3. Јошевски Цане 
4. Митревски Илче 
5. Николче Кузмановски. 
За претседавач на Одборот на корисници на вода на 

Водостопанство „Преспа“ – Ресен се именува Тоде 
Ставревски. 

 
Член 7 

Именувањето на членовите на првиот Одбор на Во-
достопанство “Преспа“ – Ресен  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 „Преспа“ – Ресен е 30.04.2012 година. 

 
Член 8 

Основни средства на Водостопанство “Преспа“ – 
Ресен, потребни за вршење на дејноста опфатена во 
член 3 од оваа одлука, се објектите, инфраструктурата, 
опремата и други средства излачени од ликвидациона-
та маса на ВРО „Водостопанство Преспанско Езеро“ – 
Ресен во ликвидација. 

 
Член 9 

Водостопанство „Преспа“ – Ресен својата организа-
ција и работа ја уредува со Статут.  

Со оваа одлука се одобрува Статутот на Водосто-
панство “Преспа“ – Ресен.  

 
Член 10 

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

       
    Бр. 51-2690/1              Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година               на Владата на Република 
         Скопје                                      Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1345. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 26.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ОБУКА ВО КОНСТАНЦА, РОМАНИЈА 

 
1.  За учество во обука на чета за операции за подр-

шка на мирот, која ќе се одржи во Констанца, Романи-
ја, во период од 30 мај до 12 јуни 2010 година, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија 
во состав од  100 (сто) припадници на постојаниот со-
став на Армијата.  

2. Финансиските трошоци за реализација на обука-
та во кои влегуваат транспортот, сместувањето и ис-
храната на учесниците во вежбовната активност ги 
обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а фи-
нансиските трошоци за дневници на учесниците во 
вежбовната активност се на товар на Министерството 
за одбрана на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
обуката, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на обуката, Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
    Бр. 51-2739/1             Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година               на Владата на Република 
         Скопје                                     Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1346. 

Врз основа на член 16 од Законот за сигурност на 
железничкиот систем („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.48/10), а во врска со член 36 став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 88/08 и 10/10) Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА ВОДЕЊЕ НА СЕ-
РИОЗНИ НЕСРЕЌИ, НЕСРЕЌИ И ИНЦИДЕНТИ ВО 

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 
 

1. Со оваа одлука се формира Комитет за водење на 
сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железнич-
киот систем (во натамошниот текст: Комитет), како по-
стојано тело. 

2. За членови на Комитетот се именуваат: 
- Иван Мицкоски, професор доктор на Машински 

факултет - Скопје, како одговорен иследник, 
-    Златко Петрески, доцент на Машински факултет 

- Скопје, како иследник и  
- Зоран Каракутовски, професор доктор на Граде-

жен факутет - Скопје, како иследник. 

3. Комитетот од точка 1 има за задача да ја води по-
стапката за истрага при случена сериозна несреќа, не-
среќа и инцидент согласно Законот за сигурност   во   
железничкиот   систем   („Службен   весник   на   Ре-
публика Македонија“ бр. 48/10) и Законот за железнич-
киот систем („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 48/10). 

4. Средствата за работа на Комитетот и надоместо-
кот за членовите на Комитетот се обезбедуваат од Ми-
нистерството за транспорт и врски. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
     Бр. 51-2952/1             Заменик на претседателот  
11 мај 2010 година              на Владата на Република 
         Скопје                                    Македонија,  
                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1347. 

Врз основа на член 54 и 55-а од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија на седница-
та, одржана на 18.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни 
работи, му престанува користењето на движни ствари 
и тоа: 

- 50 парчиња моторни пили, марка „JAKIMA“. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење на Јавното претпријатие „Маке-
донски шуми“ - Скопје. 

 
Член 3 

Уредувањето на правата и обврските на движните 
ствари кои се даваат на трајно користење ќе се изврши 
со договор, кој ќе се склучи меѓу Министерството за 
внатрешни работи и Јавното претпријатие „Македон-
ски шуми“ - Скопје. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-3038/1           Заменик на претседателот  

18 мај 2010 година          на Владата на Република  
   Скопје                             Македонија,  
                         м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1348. 

Врз основа на 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, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на  седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУ-
ДИИ ВО СТРАНСТВО ОД ОБЛАСТА НА ПРАВО-
ТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ЗА 

АКАДЕМСКАТА 2010/2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во „Одлуката за доделување средства за постдип-

ломски студии во странство од областа на правото, 
економијата и политиките на ЕУ за академската 
2010/2011 година” („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 67/10) во член 1 по ставот 1 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„Стипендиите за постдипломски студии во странс-
тво од областа на правото, економијата и политиките 
на ЕУ за академската 2010/2011 година се доделуваат 
согласно оваа одлука во чест на починатата Заменик 
претседател на Владата на Република Македонија за 
европски прашања м-р Габриела Коневска – Трајковска 
и се именуваат „Габриела Коневска Трајковска”. 

 
Член 2 

Во членот 9, ставот 2 се дополнува со нова речени-
ца која гласи: 

“Во работата на комисијата како член на Комисија-
та за доделување стипендии учествува и член од тесно-
то семејство на г-ѓа Габриела Коневска Трајковска.“ 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 51-3090/1               Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година                на Владата на Република 
         Скопје                                   Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
1349. 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТС-
ТАВНИК И УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК ОД ДОЛЖ-
НОСТА ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ  

ОД МАКЕДОНИЈА 
 
Во Решението за определување претставник и утвр-

дување престанок од должноста претставник во Управ-
ниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 58/2010) во точка 1 наместо: „Мане Јаковлев-
ски“ треба да стои: „Манојил Јаковлески“. 

 
Од Владата на Република Македонија 

__________ 
 
1350. 

Врз основа на член 31 и член 32 од Законот за извр-
шување на Буџетот на Република Македонија за 2010 
година („Службен весник на Република Македонија” 
бр.156/09), член 9 став 1 од Законот за органско земјо-
делско производство („Службен весник на Република 
Македонија” бр.146/09), член 51 од Законот за тутун и 
тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија” бр.24/06, 88/08 и 31/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.05.2010 година, донесе 

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

ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2010 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за финансиска поддршка во зем-

јоделството за 2010 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.7/10, 11/10, 26/10, 39/10 и 
61/10) во делот XI во ставот 3 сврзникот „и“ по бројот 
„1.8.“ се заменува со запирка, по бројот „1.9.“ се додава 
бројот „1.15“, зборовите „31.05.2010 година“ се заме-
нуваат со зборовите „30.06.2010 година“ а втората ре-
ченица се брише. 

Во ставот 4 зборовите „31.05.2010 година“ се заме-
нуваат со зборовите „30.06.2010 година“. 

Во ставот 9 зборовите „31.05.2010 година“ се заме-
нуваат со зборовите „30.06.2010 година“. 

   
II 

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

 
     Бр. 51-2480/1               Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година                на Владата на Република 
         Скопје                                    Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1351. 

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 88/08, 115/08 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.05.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВО-
ТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА 
НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 

2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Програмата за развој на претприемништво-

то,конкурентноста и иновативноста на малите и средни 
претпријатија во 2010 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.05/2010) во член 2, во точка 2 
се додава нова алинеја 1 која гласи: 

- „Изготвување и публикување на Извештај за ма-
лите и средни претпријатија во 2008 година“, а зборо-
вите „200.000 денари“ се заменуваат со зборовите 
„400.000 денари“. 

Во точка 3 зборовите „1.954.000 денари“ се замену-
ваат со зборовите „1.700.000 денари“. 

Во точка 4 зборовите „150.000 денари“ се заменува-
ат со зборовите „204.000 денари“.   

 
Член 2 

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

 
   Бр. 51-2495/1               Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година                на Владата на Република 
         Скопје                                   Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/08 и 103/08) и член 21 став 1 од Законот за поттикнување и помагање на технолошкиот 
развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08) и член 42 став 4 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/09), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА  
РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за остварување на научно-истражувачката дејност, технолошко-техничкиот развој во Ре-

публика Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2010), во точката 3.2 
Материјални трошоци, табелата 1 Преглед на распределените средства за научно-истражувачка дејност за 2010 
година се заменува нова табела која гласи: 

 
ПРОГРАМА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД РАЗДЕЛОТ 16001-МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗО-
ВАНИЕ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ РАЗВОЈ  
ПОТПРОГРАМА 71-НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2010 ГОДИНА 

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ 
а ќе се применува од 1.01.2010 година. 

 
     Бр. 51-2335/1                             Заменик на претседателот 
26 мај 2010 година                             на Владата на Република 
        Скопје                         Македонија, 
                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

1352. 
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1353. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија  за 2010 годи-
на („Службен весник на Република Македонија” бр.156/09), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на   26.05. 2010 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ  
УЧИЛИШТА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2010 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.13/2010), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по учили-
шта Потпрограма TА – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма TБ – 
Реконструкција“, се менуваат и гласат: 
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1354. 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2010 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр.  
156/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26.05.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА 
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 

2010 ГОДИНА 
 

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 
средни училишта за 2010 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 13/10), во точка 1, табелата 
„Опис на градежни интервенции и износи по училишта 
Потпрограма ТД – Реконструкција“, се менува и гласи: 

 
Опис на градежни интервенции и износи по учили-

шта Потпрограма ТД - Реконструкција 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
     Бр. 51-2555/1               Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година                на Владата на Република 
        Скопје                                      Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1355. 
Врз основа  на член 32 став 4 точка 3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 го-
дина, донесе  

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, РАШИРЕ-
НОСТА, СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО 
НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ЛУЃЕТО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата  за испитување на појавата, раши-

реноста, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата 
кај луѓето во Република Македонија за 2010 година 
(“Службен весник на Република Македонија“, бр. 
20/2010) во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, 
во табелата во точката 7 износот “410.000,00“ се заме-
нува со износот “357.246,00“.   

По точката  8 се менува и гласи: За неизмирени об-
врски од 2009 година износ од “652.754,00“.  

Ставот 4 се брише. 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 51-2720/1               Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година                на Владата на Република 
         Скопје                                   Македонија,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1356. 

Врз основа  на член 32 став 4 точка 8 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 го-
дина, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА  ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВА-
ЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
„Во Програма за организирање и унапредување на 

крводарителството во Република Македонија за 2010 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 20/10) во делот 6.2 „Изготвување на здравствено 

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
    Бр. 51-2554/1                             Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година                               на Владата на Република 
         Скопје                                                 Македонија,  
                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________________ 
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воспитни, пропагандни материјали и финансиски 
средства за крводарители“, во табела В. „Јубилејни 
признанија и мотивациски средства“, во точката 9  из-
носот  од „1.737.000,00“ се заменува со износот 
„528.770,00“, а во ред ВКУПНО: износот 
„2.280.000,00“ се заменува со износот „1.071.770,00“. 

По точката 9 се додава нова точка 10  која гласи: 
„Неизмирени обврски од 2009 година „1.208.230,00“, а 
во ред  „ВКУПНО“ (Б)“ износот „ 2.280.000,00“  се за-
менува со износот „ 1.071.770,00“. 

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

 
      Бр. 51-2721/1               Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година                на Владата на Република 
        Скопје                                     Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1357. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 6 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 26.05.2010 го-
дина,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА АКТИВНА  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА  НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за активна здравствена заштита 

на мајките и децата во Република Македонија во 2010 
година (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.20/2010) во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“ 
во табелата во мерката 19 „Активности на Заводот за 
заштита на мајки и деца“,  во точката 1 по зборот„ вак-
цинација“ се додаваат зборовите „и поливалентни па-
тронажни служби“.   

„Во точката 7 износот „ 5.488.000,00“ се заменува 
со износот „4.320.212,00“.  

По точката 7 се додава нова точка 8 која гласи: „Не-
измирени обврски од 2009 година  1.167.788,00 дена-
ри“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 
 
     Бр. 51-2722/1               Заменик на претседателот  
26 мај 2010 година                на Владата на Република 
         Скопје                                     Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1358. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за држав-

ниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 20/09), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА СО АМБ-
ЛЕМОТ,  КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И 
ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА  

 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на службената легитимација со 
амблемот, како и начинот на издавање и одземање на 
службената легитимација  на инспекторот.   

 
Член 2 

Службената легитимација на инспекторот во Др-
жавниот инспекторат за земјоделство (во понатамошен 
текст: инспектор) се издава на образецот со димензии 
6,4см x 9,3см кој е пластифициран со 120 микронски 
мат пластификат. 

Службената легитимација е сместена во кожна фу-
трола со прозирен пластичен џеб, кој се наоѓа во вна-
трешниот долен дел, на троделниот кожен повез со цр-
на боја, со димензии 7,7 см x 21,3см x 0,3 см, кој е 
изработен од мазна двојно штепована и дополнително 
укрутена кожа. 

На предната страна на легитимацијата има испеча-
тено: Грб на Република Македонија; Република Маке-
донија; Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство;  Државен инспекторат за земјоделс-
тво; Легитимација на инспекторот; име и презиме; зва-
ње; место за фотографија 2,5 см x 3 см и регистарски 
број на легитимацијата. 

На задната страна на образецот на легитимацијата е 
испечатен текст:  

„Имателот на оваа легитимација, самостојно и врз 
основа и во рамките на овластувањата утврдени со За-
конот за Државниот Инспекторат за земјоделство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.20/09) 
врши инспекциски надзор и ги превзема сите потребни 
дејствија, покрај овој текст има дата на издавање; МП – 
место за печат; име и презиме на министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство и место за негов 
потпис. 

На надворешната страна на кожниот повез се 
вдлабнати грбот на Република Македонија, обоен со 
златно – жолта боја, а под него стои „СЛУЖБЕНА  ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА“, која исто така е со втиснати  златно 
жолти букви. 

Во  вториот  дел  од внатрешноста  на кожниот 
превез е сместен метален амблем изработен од месинг 
со бронзано –  златна боја,  во кој е извршено гравира-
ње со црна боја со  димензии  61 мм  x  52 мм. 
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На амблемот се изгравирани, во горниот проширен 
дел: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“; а под него „ДР-
ЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО“ –  
ИНСПЕКТОР.  

Во средината на амблемот има изгравирани два 
класа од житарица, во нивниот долен дел е изгравира-
но знамето на Република Македонија, над  кое верти-
кално се издига афионова  чушка на која што е верти-
кално поставена змија. 

На долниот дел од амблемот има регистарски број, кој 
е идентичен со регистарскиот број на легитимацијата. 

Образецот на легитимацијата е даден во Прилог 1 
кој е составен дел на овој правилник. 

Формата на амблемот е дадена во Прилог 2 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
 

Член 3 
Издадените легитимации се евидентираат во Мини-

стерството за земјоделство, шумарство  и водостопанс-
тво, Државен инспекторат за земјоделство. Редниот 
број од евиденцијата под кој е заверен уписот на пода-
тоците, се впишува во легитимацијата како регистар-
ски број. 

     
Член 4 

Легитимацијата има важност, се додека лицето на 
кое му е издадена истата, има службено својство на 
инспектор. По престанок на службеното својство, инс-
пекторот  ја враќа  легитимацијата, во Државниот инс-
пекторат за земјоделство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кога инспекторот ќе ја изгуби легитимацијата, 
истата ја огласува за неважечка, на сопствен трошок и 
за тоа писмено го известува директорот на Државниот 
инспекторат за земјоделство, а по завршување на по-
стапката, добива нова легитимација. 

Легитимацијата се заменува со нова и во случај на  
дотраеност, оштетување или промена на личните пода-
тоци на имателот. 

Во случаите од ставовите 2 и 3 од овој член, на инс-
пекторот му се издава нова легитимација. 

Легитимациите кои се враќаат или заменуваат се 
поништуваат. 

  
Член 5 

Со денот на влегување во сила на овој правилник, 
престануваат  да важат Правилникот за формата и со-
држината на образецот како и начинот на издавање и 
одземање на легитимацијата на државниот инспектор 
за земјоделство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.73/04) и Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот на легитимацијата и амблемот на фи-
тосанитарниот инспектор („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.115/2006). 

 
Член 6 

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

 
      Бр. 10 – 16880/1 
  10 мај 2010 година                           Министер,  
         Скопје                            Љупчо Димовски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1359. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008 и бр. 
57/2010 година) и член 4 и член 7 од Законот за претво-
рање на побарувањата на Република Македонија по ос-
нов на јавни давачки во траен влог во друштвата АД 
Органско хемиска индустрија Наум Наумовски-Борче 
Скопје, АД за истражување, проектирање, производс-
тво и изградба на енергетски индустриски објекти со 
полна одговорност ЕМО-Охрид, Тутунски комбинат 
АД Прилеп и Друштво за производство на производи 
со посебна намена 11 Октомври-Еуро композити АД 
Прилеп („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 159/2008), постапувајќи по барањето на Органско 
Хемиска Индустрија „Наум Наумовски Борче”- АД 
Охис Скопје за одобрување на приватна понуда на хар-
тии од вредност од 19.04.2010 година, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 27.05.2010 година, го донесе след-
ното 

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Органско Хемиска Индустрија „Наум Нау-

мовски Борче”-АД Охис Скопје се дава одобрение за 
издавање на долгорочни хартии од вредност - втора 
емисија на 926.167 обични акции, во вредност од 
47.353.992,54 евра односно 2.896.837.875,22 денари 
согласно Одлуката бр. 02-1074/4 од 26.11.2009 година 
за зголемување на основната главнина на АД Охис 
Скопје, со издавање на втора емисија на обични акции 
по пат на приватна понуда и Одлуката бр. 02-429/1 од 
20.05.2010 година, донесена на Собраниетро на акцио-
нери на друштвото, за изменување на Одлуката број 
02-1074/4 од 26.11.2009 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот, Одлуката бр. 02-1074/4 од 
26.11.2009 година за зголемување на основната главни-
на на АД Охис Скопје, со издавање на втора емисија на 
обични акции по пат на приватна понуда и Одлуката 
бр. 02-429/1 од 20.05.2010 година, донесена на Собра-
ниетро на акционери на друштвото, за изменување на 
Одлуката број 02-1074/4 од 26.11.2009 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на 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 хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот на хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот 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) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
    УП1 Број 07-59         Комисија за хартии од вредност на 
27 мај 2010 година               Република Македонија 

   Скопје                           Претседател,  
                                        Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
1360. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008 и бр. 
57/2010), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на ден 27.05.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Клириншка куќа Клириншки интербанкарски 

системи АД Скопје се дава одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност по пат на приватна по-
нуда - осма емисија на 1.601 обична акција  во износ од 
16.010.000 денари, согласно 02-1/23 од 21.04.2010 го-
дина за зголемување на основната главнина со средс-
тва на друштвото со издавање хартии од вредност по 
пат на приватна понуда со осма емисија донесена од 
Собранието на акционери на Друштвото. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1/23 од 
21.04.2010 година за зголемување на основната главни-
на од средства на друштвото со издавање на хартии од 
вредност по пат на приватна понуда со осма емисија. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на 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 хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот 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) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 
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6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
     
     УП1 Број 07-67        Комисија за хартии од вредност на 
27 мај 2010 година               Република Македонија 

   Скопје                           Претседател,  
                                        Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
1361. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, врз основа на член 232 став 1 и член 234 
од Законот за општа управна постапка („Службен вес-
ник на РМ“ бр.38/2005 и 110/2008), а во врска со член 
232 од Законот за хартии од вредност „(Службен вес-
ник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), на 
седницата одржана на ден 27.05.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Жалбата изјавена против Решението на Комиси-

јата за хартии од вредност број 08-205/3 од 08-02-2010 
година и дополнението кон жалбата, поднесени од бро-
керската куќа Битола Брокер АД Битола се отфрлаат 
како ненавремени и изјавени од неовластено лице. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Број 08-УП1-44         Комисија за хартии од вредност на 
27 мај 2010 година                 Република Македонија 

   Скопје                             Претседател,  
                                        Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
1362. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македони-
ја”, бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата 
за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
27.05.2010 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Драган 

Димитриевски роден на ден 09.08.1971 година во Ку-
маново. 

2. Дозволата за работење на брокер на Драган Ди-
митриевски се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Драган Ди-
митриевски  престанува да важи и пред истекот на ро-
кот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите 
предвидени со член 211 од Законот за хартии од вред-
ност. 

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

 
    Број УП1-08-65         Комисија за хартии од вредност на 
27 мај 2010 година                Република Македонија 

   Скопје                            Претседател,  
                                        Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
1363. 

Врз основа на член 113 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 седницата одржана на ден 
27.05.2010 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Зорица 

Петкова родена на ден 15.03.1984 година во Гевгелија. 
2. Дозволата за работење на брокер на Зорица Пе-

ткова се дава за период од пет години од денот на изда-
вањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Зорица Пе-
ткова  престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
    Број УП1-08-66        Комисија за хартии од вредност на 
27 мај 2010 година                  Република Македонија 

   Скопје                              Претседател,  
                                        Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1364. 
Врз основа на член 52 од Законот за заштита на 

личните податоци („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 7/05 и 103/08), Управниот одбор на Аген-
цијата за супервизија на капитално финансирано пен-
зиско осигурување на седницата, одржана на 27.05. 
2010 година, го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕР-
КИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА 
НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат техничките и 
организациските мерки кои ги применува Агенцијата 
за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување (во понатамошниот текст Агенцијата) за-
ради обезбедување на тајност и заштита на обработка-
та на личните податоци. 
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Член 2 
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следново значење: 
“Систем администратор” е овластено лице  за коор-

динирање и контрола на техничките и организациски 
мерки кои се применуваат за обезбедување тајност и 
заштита на личните податоци кои се чувааат во инфор-
мацискиот систем на Агенцијата. 

“Корисник” е физичко лице, вработено или ангажи-
рано во Агенцијата кое има пристап до личните пода-
тоци кои се чуваат во информацискиот систем на Аген-
цијата. 

“Оператор” е физичко лице, вработено или ангажи-
рано кај надворешните субјекти кое има пристап до 
личните податоци кои се добиваат преку информаци-
скиот систем на Агенцијата. 

„Информациски систем  на Агенцијата” е целокуп-
ниот информациски систем на Агенцијата составен од 
персонални компјутери, сервер на база на податоци, 
апликациски сервер, сервер за чување на податоци, ин-
тернет портал и останати апликации и опрема кои се 
користат за обработка на податоци.  

“Интернет портал“ е дел од информацискиот си-
стем на Агенцијата кој овозможува ограничен пристап 
на корисникот преку web форма до податоците за кои е 
овластен да ги обработува.   

 
Член 3 

Агенцијата треба да обезбеди мерки за заштита на 
личните податоци, кои се чуваат во информацискиот 
систем, при пристапот на интернет порталот од страна 
на корисникот и тоа: 

1. Креирање на единствено корисничко име и ло-
зинка за секој корисник на интернет порталот на Аген-
цијата. Лозинката е составена од комбинација на нај-
малку осум алфанумерички карактери (од кои мини-
мум една голема буква) и специјални знаци;  

2. Автоматска промена на лозинките на секои 3 ме-
сеци; 

3. Ограничен пристап за секое корисничко име и 
лозинка до одредени делови од информацискиот си-
стем; 

4. Воспоставување на автоматизирано одјавување 
од системот по изминување на одреден период на неа-
ктивност (не подолго од 15 минути) и повторно впишу-
вање  на корисничкото име и лозинката при активира-
ње на системот;  

5. Автоматизирано отфрлање од информацискиот 
систем по три неуспешни обиди за најавување (внесу-
вање на погрешно корисничко име или лозинка) и 
автоматизирано известување на корисникот дека треба 
да побара инструкција од систем администраторот и  

6. Воспоставување на ефективна и сигурна антиви-
русна заштита на системот, со постојано набљудување 
и ажурирање заради превентива од непознати и непла-
нирани закани од нови вируси. 

Мерките од став 1 на овој член ги спроведува си-
стем администраторот на Агенцијата и врши нивна 
периодична проверка.  

Вработениот кој е задолжен за управување со чо-
вечките ресурси во Агенцијата треба да го известува 
систем администраторот за почеток на вработување 
или ангажирање на секој корисник со право на пристап 
до информацискиот систем, со цел да биде доделено 
ново корисничко име и лозинка. При престанок на вра-
ботувањето или ангажирањето корисничкото име и ло-
зинката се бришат.  

Известувањето од став 3 на овој член се врши и при 
било кои други промени во работниот или статусниот 
дел на ангажирањето на корисникот што има влијание 
врз нивото или обемот на дозволениот пристап до 
збирката на личните податоци. 

 
Член 4 

Агенцијата треба да обезбеди мерки за заштита на 
личните податоци, кои се чуваат во информацискиот 
систем на Агенцијата, при пристапот на интернет пор-
талот од страна на надворешните субјекти (пензиски 
друштва, Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија и чуварите на имот на пензиски-
те фондови)  и тоа: 

1. Креирање на единствено корисничко име и ло-
зинка за секој оператор на интернет порталот. Лозинка-
та е составена од комбинација на најмалку осум алфа-
нумерички карактери (од кои минимум една голема бу-
ква) и специјални знаци; ; 

2. Автоматска промена на лозинките на секои 3 ме-
сеци; 

3. Ограничен пристап за секое корисничко име и 
лозинка до одредени делови од информацискиот си-
стем; 

4. Воспоставување на автоматизирано одјавување 
од системот по изминување на одреден период на неа-
ктивност (не подолго од 15 минути) и повторно впишу-
вање  на корисничкото име и лозинката при активира-
ње на системот; и 

5. Автоматизирано отфрлање од информацискиот 
систем по три неуспешни обиди за најавување (внесу-
вање на погрешно корисничко име или лозинка) и 
автоматизирано известување на операторот дека треба 
да побара инструкција од систем администраторот и  

6. Воспоставување на ефективна и сигурна антиви-
русна заштита на системот, со постојано набљудување 
и ажурирање заради превентива од непознати и непла-
нирани закани од нови вируси.  

Мерките од став 1 на овој член ги спроведува си-
стем администраторот на Агенцијата врши нивна пери-
одична проверка.  

Надворешниот субјект треба да ја известува Аген-
цијата за промена на операторот со цел да биде доделе-
но ново корисничко име и лозинка. Претходното  ко-
рисничко име и лозинка се бришат. 

Известувањето од став 3 на овој член се врши и при 
било кои други промени на операторот што имаат вли-
јание врз нивото или обемот на дозволениот пристап 
до личните податоци добиени преку информацискиот 
систем на Агенцијата. 



3 јуни 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 74 - Стр. 25 

Член 5 
Агенцијата води електронска евиденција на корис-

ници и оператори кои имаат авторизиран пристап на 
интернет порталот на информацискиот систем на Аген-
цијата и воспоставува постапки за идентификација и 
проверка на авторизираниот пристап. 

Агенцијата води електронска  евиденција за автори-
зираниот пристап со следните податоци: име и презиме 
на корисникот или операторот, работна станица од ка-
де се пристапува до информацискиот систем, датум и 
време на пристапување, лични податоци кон кои е при-
стапено, видот на пристапот со операциите кои се пре-
земени при обработка на податоците, запис за автори-
зација за секое пристапување, запис за секој неавтори-
зиран пристап и запис за автоматизирано отфрлање од 
информацискиот систем.  

Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се внесу-
ваат и податоци за идентификување на информациски-
от систем од кој се врши надворешен обид за пристап 
во оперативните функции или личните податоци без 
потребно ниво на авторизација.  

Операциите кои овозможуваат евидентирање на по-
датоците од ставовите (1) и (2) на овој член треба да 
бидат контролирани од страна на систем администра-
торот и истите не може да се деактивираат.  

Евиденцијата од ставот (1) на овој член се чува нај-
малку десет години.  

Систем администраторот врши периодична провер-
ка на податоците од ставовите (1) и (2) на овој член, 
најмалку еднаш месечно и изготвува извештај за извр-
шената проверка и за констатираните неправилности.  

 
Член 6 

Агенцијата треба да обезбеди организациски мерки 
за заштита на личните податоци во поглед на информи-
рањето на вработените, физичката заштита на работни-
те простории и опремата и заштита на информацискиот 
систем во целина, вклучувајќи го и преносот на лични-
те податоци. 

 
Член 7 

Агенцијата треба да обезбеди организациски мерки 
за заштита на личните податоци при автоматизираната 
обработка на податоците, која вклучува читање или 
обработка на лични податоци, и тоа: 

1. Целосна доверливост и сигурност на лозинките и 
на останатите форми на идентификација за пристап до 
информацискиот систем кој содржи лични податоци; 

2. Електронско уништување на документи кои со-
држат лични податоци по истекување на рокот за чува-
ње; 

3. Изнесувањето на медиум кој е носител на лични 
податоци (компакт диск, дискета, пренослив компјутер 
и други медиуми за пренос на податоци), надвор од ра-
ботните простории да биде со посебна дозвола и кон-
трола за да не дојде до нивно губење или незаконско 
користење; 

4. Воспоставување физичка сигурност на работните 
простории и опремата каде што се чуваат и обработу-
ваат личните податоци;  

5. Почитување на процедурите за пристап до цело-
купниот информациски систем преку персоналните 
компјутери;  

6. Почитување на процедурите од корисничката до-
кументација за пристап до софтверската апликација; и 

7. Почитување на процедурите од техничката доку-
ментација за користење на софтверската апликација и 
информацискиот систем  на Агенцијата кој содржи 
лични податоци. 

 
Член 8 

Агенцијата треба да обезбеди мерки за заштита на 
личните податоци при автоматизираната обработка, ко-
ја вклучува читање или обработка на лични податоци, 
до кои пристапуваат надворешните субјекти (пензиски-
те друштва, Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија и чуварите на имот на пензи-
ските фондови) и тоа: 

1. Почитување на целосна доверливост и сигурност 
на лозинките и на останатите форми на идентификаци-
ја, официјално издадени од Агенцијата за пристап до 
информацискиот систем кој содржи лични податоци; 

2. Електронско уништување на документи кои со-
држат лични податоци по истекување на рокот за чува-
ње; 

3. Изнесувањето на медиум кој е носител на лични 
податоци (компакт диск, дискета, пренослив компјутер 
и други медиуми за пренос на податоци), надвор од ра-
ботните простории да биде со посебна дозвола и кон-
трола за да не дојде до нивно губење или незаконско 
користење; 

4. Обезбедување физичка сигурност на работните 
простории и опремата каде што се чуваат и обработу-
ваат личните податоци; и 

5. Почитување на техничкото упатство издадено од 
Агенцијата за користење на софтверската апликација 
преку која се пристапува до  информацискиот систем 
на Агенцијата кој што во себе содржи лични податоци 
и начинот на преземање на личните податоци од исти-
от. 

 
Член 9 

Лицата кои се вработуваат во Агенцијата, пред нив-
ното започнување со користење на информатичкиот 
систем на Агенцијата треба да се запознаат со процеду-
рите за заштита на личните податоци. 

Во договорите со лицата коишто се ангажираат за 
извршување на работа во Агенцијата треба да се наве-
дат обврските и одговорностите за заштита на личните 
податоци. 

Пред непосредното започнување со работа на кон-
тролорите поврзана со пристап или обработка на лич-
ните податоци, Агенцијата дополнително ги информи-
ра за непосредните обврски за заштита на личните по-
датоци. 

Секој вработен или ангажиран во Агенцијата пот-
пишува изјава во која е наведено дека е запознат со 
процедурите за заштита на личните податоци. 



Стр. 26 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 јуни 2010 
 

Член 10 
Агенцијата треба да ги запознае надворешните суб-

јекти од член 4 став 1  на овој правилник со значењето 
и мерките за заштита на личните податоци и да потпи-
ше договори со субјектите во кои тие ќе се обврзат на 
заштита на личните податоци до коишто пристапуваат 
или ги обработуваат, користејќи го  информацискиот 
систем на Агенцијата. 

 
Член 11 

Агенцијата треба да обезбеди соодветна заштита – 
мрежна бариера (“firewall”) помеѓу нејзиниот систем и 
интернет или било која друга форма на надворешна 
мрежа, како заштитна мерка против недозволени или 
злонамерни обиди за влез или пробивање на системот. 

 
Член 12 

Информацискиот систем и информатичката инфра-
структура на Агенцијата подлежат на внатрешна и над-
ворешна контрола со цел да се провери дали постапки-
те и упатствата содржани во документацијата за тех-
нички и организациски мерки се применуваат и се во 
согласност со прописите за заштита на личните подато-
ци.  

Надворешната контрола  од став 1 на овој член се 
врши од страна на независно правно  лице на секои три 
години.  

Внатрешната контрола од став 1 на овој член се вр-
ши еднаш годишно. 

Овластените лица за извршените контроли од ста-
вовите (2) и (3) на овој член изготвуваат извештај во 
кој задолжително треба да има мислење за тоа во кол-
кава мера постапките и упатствата содржани во доку-
ментацијата за технички и организациски мерки се 
применуваат и се во согласност со прописите за зашти-
та на личните податоци, да се констатираат недостато-
ците и да се предложат неопходни мерки за нивно от-
странување.  

Извештајот заедно со предлог мерките се доставува 
до директорот на Агенцијата. 

 
Член 13 

Информацискиот систем на Агенцијата е затворен 
според дефиницијата во Законот за податоците во еле-
ктронски облик и електронски потпис. Дозволен е при-
стап само од локација на Агенцијата и од локациите 
(интернет адреси) на ограничен број надворешни субје-
кти.  

 
Член 14 

Агенцијата треба да врши редовно снимање на си-
гурносна копија и архивирање на податоците во систе-
мот, за да не дојде до нивно губење или уништување. 

 
Член 15 

Агенцијата треба да обезбеди заштита на личните 
податоци при нивната размена со надворешните субје-
кти, преку овозможување на криптирана врска за раз-

мена, строги правила за идентификација при размената 
(лозинки тешки за пробивање) и електронско потпишу-
вање на документите за размена. 

Мерките за заштита од став 1 на овој член Агенци-
јата може  да ги пренесе и на надворешните субјекти со 
потпишување на договор. 

 
Член 16 

Со овој правилник престанува до важи Правилни-
кот за техничките и организациските мерки за обезбе-
дување тајност и заштита на обработката на личните 
податоци („Службен весник на Република Македонија 
бр. 80/2007“). 

  
Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. 01-1088/3                          Претседател 
27 мај 2010 година                         на Управниот одбор, 
       Скопје                              Анета Димовска, с.р. 

__________ 
1365. 

Врз основа на член 91 став (4), член 94 став (4) и став 
(5) и член 96 став (4)  од Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија” бр.  7/2008), Управниот одбор 
на Агенцијата за супервизија на капитално финансира-
но пензиско осигурување, на седницата одржана на 
27.05.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА ЧЛЕНСТВО ВО ДОБРОВОЛЕН 

ПЕНЗИСКИ ФОНД 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на членство во добро-

волен пензиски фонд („Службен весник на РМ бр. 
138/2008„) во член 16 во ставот  (2) зборовите:„ До пет-
ти„ се заменуваат со зборовите: „Најдоцна до трети„ и 
се додава нова реченица која гласи:„ Доколку првите 
три дена во месецот се неработни, друштвата ја доста-
вуваат листата на првиот работен ден во месецот.„. 

Во ставот (3) по зборот: „дена„ се додава зборови-
те: „но не подоцна од петти во месецот“ и се додаваат 
запирки на почетокот и крајот на зборовите. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 01-1088/4                         Претседател 
27 мај 2010 година                         на Управниот одбор, 
       Скопје                              Анета Димовска, с.р. 



3 јуни 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 74 - Стр. 27 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1366. 
Врз основа на член  44, а во согласност со член 45, 

46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08 и 
6/2010) и Заклучокот на Советот бр. 02-1484/5 од 
28.05.2010 година, Советот за радиодифузија на РМ на 
10-та седница одржана на 26.05.2010 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈ-
НОСТ (РАДИО) НА  РЕГИОНАЛНО НИВО – ГРАДОТ  

СКОПЈЕ СО НЕГОВАТА ОКОЛИНА 
 
1. Се објавува конкурс за доделување 1 (една) доз-

вола за вршење радиодифузна дејност за емитување и 
пренос на радио програмски сервис на регионално ни-
во за пренесување преку терестријален предавател, со 
опфат на слушаност во: 

- Регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околи-
на), на македонски јазик. 

 2. Дозволата за вршење радиодифузна дејност, 
предмет на овој конкурс, е наменета за збогатување на 
повеќедецениската македонско – француска соработка 
на аудиовизуелен план, како составен дел на македон-
ско – француските политички, културни, економски и 
други односи и врски и реализација на меѓународните 
ангажмани на Република Македонија како полноправ-
на членка на Меѓународната организација на франко-
фонијата, зголемување на уделот на европски радио 
програми во македонскиот радиодифузен простор и за-
доволување на потребите на радио публиката од таков 
вид програми. 

   Кандидатите на Koнкурсот се обврзани да доста-
ват преддоговор за меѓусебна соработка со Радио 
Франс - Интернационал, француско претпријатие со 
ограничена одговорност, со седиште во Париз, Репуб-
лика Франција,  регистрирано како RFI во Париз со бр. 
B 326 981 156, на адреса: avenue President Kennedy 
75016 – Paris, France, за користење на емисии на ова 
француско радио за потребите на програмата на радио-
дифузерот кој ќе добие дозвола за вршење радиодифуз-
на дејност врз основа на овој Конкурс. 

3. Учесникот на Koнкурсот, на кого ќе му биде до-
делена дозвола за вршење радиодифузна дејност, е об-
врзан, по донесувањето на одлуката за доделување на 
дозволата, а пред нејзиното издавање, да достави дого-
вор за меѓусебна соработка со Радио Франс – Интерна-
ционал и да го почитува и исполнува тој договор за се-
то време на важење на дозволата. 

4. Радио програмскиот сервис на регионално ниво, 
наведен во точка 1 на оваа Одлука, ќе се емитува и ќе 
се пренесува преку терестријален предавател на фре-
квенција од 91,30 Мхз, определена од страна на Аген-
цијата за електронски комуникации на РМ. 

5. Според форматот програмскиот сервис, наведен 
во точка 1 на оваа Одлука, ќе биде говорно – музичко 
радио од општ формат, со застапеност на говорни со-
држини од 10 до 25% во вкупно емитуваната програма 
во текот на седмицата.*  

6. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 
(девет) години и  таа не може да се пренесува на други 
лица. 

7. Условите и барањата што кандидатите треба да 
ги исполнуваат за вршење на дејноста, како и критери-
умите за споредување и вреднување на пријавите и 
нивната тежина при оценувањето, се содржани во кон-
курсната документација која содржи општи, технички, 
продукциски, програмски и други услови, чиј текст е 
составен дел на оваа Одлука (Прилог 1) .∗ 

8. Основните технички услови, стандарди и параме-
три за емисиониот дел одредени во согласност со Зако-
нот за електронските комуникации („Службен весник 
на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08), се содржани во 
конкурсната документација и Одобрението за користе-
ње радиофреквенција издадено од Агенцијата за еле-
ктронски комуникации. 

9. За дозволата се плаќа годишен надоместок за се-
која тековна година, почнувајќи од датумот на доделу-
вањето на дозволата, на сметката на Советот за радио-
дифузија. 

Висината на годишниот надоместок за дозволите, 
Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно 
член 60 од Законот за радиодифузната дејност на поче-
токот на секоја календарска година. 

10. За користење на радиофреквенциите за радио-
дифузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоме-
сток пресметан според Правилникот за начинот на 
пресметка на годишниот надоместок за користење на 
радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за 
електронски комуникации („Службен весник на РМ“ 
бр. 02/08). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуника-
ции за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на 
издавањето на Одобрението за користење радиофре-
квенции. 

11. За определување на предавателната фреквенци-
ја, микролокација, максималната ефективна иззрачена 
моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, ка-
ко и за другите технички параметри што не се опреде-
лени со оваа Одлука и со конкурсната документација, 
кандидатите се должни (по подигањето на документа-
цијата од Советот и добивањето потврда од Советот за 
подигнатата документација) да се обратат во Агенција-
та за електронски комуникации, каде ќе ги добијат де-
                                                                 
* Утврдувањето на природата, односно форматите на програмски-
те сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 06/2010), Правилникот за форматите на радио и 
телевизиските програмски сервиси (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 113/2006) и правилниците за изменување и 
дополнување на Правилникот за форматите на радио и телевизи-
ските програмски сервиси (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 130/06 и 61/07). 
 
∗ Прилог (1): Конкурсна документација која содржи општи, тех-
нички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е со-
ставен дел на оваа Одлука, во целост е објавена на веб-страница-
та на Советот за радиодифузија на Република Македонија 
(www.srd.org.mk), и е составен дел на документацијата, која може 
да се подигне во Советот за радиодифузија на Република Македо-
нија, бул. “Маркс и Енгелс” бр.3, Скопје, согласно условите утвр-
дени во оваа Одлука.  
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талните технички параметри, кои се составен дел на 
конкурсната документација и според кои ќе треба да се 
изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел. 

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 
електронски комуникации треба да биде со истиот на-
зив како и во Советот за радиодифузија. 

12. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 
на посебен образец чија форма и содржина ги пропи-
шува Советот за радиодифузија.  

Општите, техничките, продукциските, програмски-
те и другите услови кои се составен дел на конкурсната 
документација и образецот - Пријава, можат да се по-
дигнат во Советот за радиодифузија на Република Ма-
кедонија, бул. „Маркс и Енгелс” бр.3, Скопје.  

За документацијата се плаќа надоместок во износ 
од 5.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, 
Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје. 

13. Пријавата се поднесува до Советот за радиоди-
фузија на Република Македонија, на адреса: бул. 
„Маркс и Енгелс” бр. 3, Скопје, со назнака “Пријава за 
конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифуз-
на дејност радио на регионално ниво - Регион Скопје”. 

Пријавата, со придружната документација, се под-
несуваат во 2 (два) примерока. 

14. Пријавата може да се достави препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на Советот за ра-
диодифузија. 

15. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува 
во рок од 35 (триесет и пет) дена. 

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука 
во „Службен весник на РМ”. 

Пријавите се поднесувааат во рокот определен со 
оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвиде-
на во конкурсната документација со Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и другите услови. 

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на 
рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подго-
твени и доставени според условите утврдени во кон-
курсната документација, односно со Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и другите услови, 
нема да бидат разгледувани. 

16. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија”, на веб-страницата на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија и во нај-
малку два дневни весника, а влегува во сила од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 07-119                         Претседател  

31 мај 2010 година       на Совет за радиодифузија на РМ, 
  Скопје                   Зоран Стефаноски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1367. 
И С П Р А В К А 

 
По извршеното срамнување со изворниот текст на 

Правилникот за формата и содржината на образецот и 
постапката за издавање и одземање на легитимација на  
јавните обвинители и членовите на Советот  на  јавните 
обвинители објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 72 
од 27.05.2010 година, утврдено е дека е направена тех-
ничка грешка наместо:   

 
„Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 
престануваат да важат одредбите од Правилникот за 
образецот и постапката за издавање и одземање на 
службените легитимации на јавните обвинители и 
службените лица во јавните обвинителства и на служ-
бените лица во Министарството за правда – сектор за 
правосудство, („Службен весник на РМ“ бр. 34/96, 
50/96), а кои се однесуваат за службените легитимации 
на јавните обвинители.“ Треба да стои:  

 
„Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 
престануваат да важат одредбите од Правилникот за 
содржината и формата на образецот на службената 
легитимација на јавните обвинители и на замениците 
јавни обвинители, објавен во („Службен весник на РМ“ 
бр. 11/06).“ 

  
         Совет на јавните обвинители  
            на Република Македонија 
                 Претседател, 
                  Елена Гошева, с.р. 

______________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
1368. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка – („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 
2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 
и 159/2008), Државниот завод за статистика го утврду-
ва и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО  НА  ЦЕНИТЕ  

НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2010 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Ма-

кедонија во периодот јануари-мај 2010 година во од-
нос на просечните цени на мало во 2009 година, из-
несува 2,1%. 

 
                                 Директор, 
                            м-р Благица Новковска, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
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 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


