
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

СОДРЖИНА  
 

 Стр. 
2941. Одлука за помилување на осудени 

лица......................................................... 2 
2942. Одлука за престанок на користењето 

на недвижна ствар на Министерство-
то за одбрана.......................................... 2 

2943. Одлука за давање на право на трајно 
користење на градежно земјиште 
сопственост на Република Македони-
ја на Министерство за одбрана............ 2 

2944. Одлука за давање на право на трајно 
користење на градежно земјиште 
сопственост на Република Македони-
ја на Министерство за одбрана............ 3 

2945. Одлука за затворање на Почесен ге-
нерален конзулат на Република Маке-
донија во Швајцарската Конфедера-
ција, со седиште во Женева.................. 3 

2946. Решение за отповикување на Поче-
сен генерален конзул на Република 
Македонија во Швајцарската Конфе-
дерација, со седиште во Женева.......... 3 

2947. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за сообраќајните знаци, оп-
рема и сигнализација на патот............. 3 

2948. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на постапката за едукаци-
ја како и начинот на водење евиденци-
ја за спроведената едукација................   4 

 Стр. 
2949. План за распределба на транспортни 

дозволи за 2013 година......................... 6 
2950. Образец од Државната изборна коми-

сија...................................................... 8 
2951. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија.............................. 13 
2952. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија.............................. 13 
2953. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија.............................. 13 
2954. Оглас за избор на членови на Суд-

скиот совет на  Република Македо-
нија....................................................... 13 

2955. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија........................................ 13 

2956. Одлука за распишување на јавен тен-
дер  за доделување на одобрение за 
користење на радиофреквенции од 
радиофреквенцискиот опсег 811-
821/852-862 MHZ................................... 14 

2957. Решение за издавање дозвола за вр-
шење работи на застапување во оси-
гурување................................................. 15 

2958. Одлука за утврдување на продажна 
цена на природен гас за месец сеп-
тември од 2012 година.......................... 16 

 Огласен дел...........................................  1-80 

Број 117 21 септември 2012, петок година LXVIII



 Стр. 2 - Бр. 117                                                                                21 септември 2012 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2941. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Пре-
тседателот на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободува  од извршување на неиздр-

жаниот дел од казната затвор осуденото лице: 
1. СЛАВИЦА АНГЕЛКО НАУМОВСКА, од Битола. 
 

II 
Извршувањето на  казната затвор му се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осуденото лице: 
1. ШУРКИ РАКИП МЕМЕДОВ од Делчево, во тра-

ење од 30 дена. 
 

III 
Извршувањето на неиздржаниот дел од казната за-

твор и се замени со условна осуда за време од 2 години 
на осуденото лице:  

1. БИЉАНА ЕФТО ЈАКИМОВСКА од Куманово, 
во траење од 3 месеци и 6 дена.  

IV 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ните лица: 

1. БОБАН СЛАВЕ ВИТАНОВСКИ од Делчево, во 
траење од 6 месеци 

2. ШУРКИ СУЛЕЈМАН АЈРУЛИ од с.Нераште, во 
траење од 4 месеци. 

 
V 

Извршувањето на изречената казна затвор му се за-
мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ното лице: 

1. ШАБАН ИСУФ АЛИМИ од с.Арачиново, во тра-
ење од 6 месеци.  

VI 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. ИЛИЈА КИРЕ ТАНЕВСКИ од Скопје, во траење 

од 5 месеци 
2. НЕНАД ЛАЗО ПЕЦОВ од Штип, во траење од 3 

месеци 
3. ОМЕР РИЗА ФАЗЛИ од с.Прналија, Карбинци, 

во траење од 4 месеци 
4. БОБАН ЛАЗО ЃУРОВСКИ од Скопје, во траење 

од 1 година 
5. АФРИМ ШЕФИК РУШИТИ од Куманово, во 

траење од 6 месеци 
6. МИЛАН ПЕТАР МИЛЕВ од с.Марино, Скопје, 

во траење од 3 месеци 
7. АЗИР РЕМЗИ СЕЉАДИН од Скопје, во траење 

од 3 месеци.  
VII 

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

 
Бр. 07 -1613/1                    Претседател 

21 септември 2012 година   на Република Македонија, 
    Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2942. 

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, број 
8/2005, 150/07 и 35/2011) Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 15.8.2012 година,  до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижна ствар – земјиште, сопственост на Република 
Македонија, кое претставува дел од КП број 1568/2, 
КО Чаир, со површина од 12.122 м2, евидентирано во 
Имотен лист број 92499.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-5804/1           Заменик на претседателот 

15 август 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 
          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2943. 

Врз основа на член 42, став (3) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/11 и 53/11) Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 15.8.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерство за одбрана се дава 

право на трајно користење на градежно земјиште сопс-
твеност на Република Македонија, кое претставува КП 
1568/19, КО Чаир, со површина од 15.858 м2, евиден-
тирано во Имотен лист број 94042, согласно Извод од 
Детален урбанистички план за северниот дел од лока-
литетот на касарната „Илинден“, број 1184/2011, од 
20.12.2011 година, за градежна парцела број 7.1, кое е 
наменето за изградба на објект. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

      
Бр. 41-5805/1              Заменик на претседателот 

15 август 2012 година        на Владата на Република 
   Скопје           Македонија, 
           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2944. 

Врз основа на член 42, став (3) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/11 и 53/11) Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 15.08.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерство за одбрана се дава 

право на трајно користење на градежно земјиште сопс-
твеност на Република Македонија, кое претставува КП 
1568/45, КО Чаир, со површина од 7.604 м2, евиденти-
рано во Имотен лист број 94285, согласно Извод од Де-
тален урбанистички план за северниот дел од локали-
тетот на касарната „Илинден“, број 1185/2011, од 
20.12.2011 година, за градежна парцела број 7.2 кое е 
наменето за изградба на објект. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-5805/2                 Заменик на претседателот 

15 август 2012 година          на Владата на Република 
      Скопје         Македонија, 
           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2945. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" , бр.52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи ("Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.09.2012 годи-
на донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН 
КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА, СО СЕДИШТЕ  

ВО ЖЕНЕВА 
 

Член 1 
Република Македонија го затвора Почесниот гене-

рален конзулат во Швајцарската Конфедерација, со се-
диште во Женева. 

                                    
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 108/1           Заменик на претседателот 

18 септември 2012 година  на Владата на Република 
   Скопје         Македонија, 
          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2946. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" , бр.52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи ("Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.09.2012 годи-
на донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН 
КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА, СО СЕДИШТЕ  

ВО ЖЕНЕВА 
 

Член 1 
Се отповикува Владимир Ралев, од местото Поче-

сен генерален конзул на Република Македонија во 
Швајцарската Конфедерација, со седиште во Женева. 

                                                           
Член 2 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
    Бр. 109/1           Заменик на претседателот 

18 септември 2012 година   на Владата на Република 
    Скопје         Македонија, 
           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 
2947. 

Врз основа на член 421 став 1 алинеја 1 од Законот 
за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Република Македонија“ број 54/07, 86/08, 
98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и 51/11), министерот за 
транспорт и врски во согласност со министерот за вна-
трешни работи, донесе  

 
П Р А В И Л Н И K 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООБ-
РАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ, ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА  

НА ПАТОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и 

сигнализација на патот („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 47/10, 31/11 и 74/11) во член 88 во 
ставот 5 по зборовите: „со црна“ се додаваат зборови-
те: „или кафеава“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 01-18139/1        Бр. 121-52427/1  

30 август 2012 година               6 септември 2012 година 
   Скопје             Скопје 
 
    Министер                      Министер 

 за транспорт и врски,              за внатрешни работи, 
Миле Јанакиески, с.р.   м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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2948. 

Врз основа на член 49-а став (2) и (9) од Законот за 
сигурност во железнички систем („Службен весник на 
Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11 и 
158/11) министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА 
ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО И НАЧИНОТ 
НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на постапката за едукација, како и начинот на во-
дење евиденција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

Поканата од член 1 на овој правилник се изготвува 
на образец во формат А-4, во три примероци на индиго 
хартија во бела боја и ги содржи следните елементи: 

- грб на Република Македонија и назив на органот 
кој ја спроведува едукацијата и број; 

- број и датум на поканата; 
- назив на поканата; 
- податоци за лицето кои се повикува на едукација 

(име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот 
ЕМБГ, адреса на живеење и работно место на кое е 
распореден во правното лице); 

- податоци за правното лице (назив и седиште); 
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-

јата; 
- кратко назначување на предметот на поканата со 

назначување на одредбата во која е утврдена неправил-
носта; 

- име и презиме на инспекторот кој ја вршел едука-
цијата; 

- место и датум на издавање на поканата и 
- место за печат. 
 
Образецот на поканата за едукација е даден во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Едукацијата ја организира и спроведува Управа за 

сигурност во железнички сообраќај. 
Едукацијата се врши во просториите на Министерс-

твото за транспорт и врски. 
Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и 

повеќе пати во текот на работното време. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности за еден или по-
веќе субјекти. 

 
Член 4 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-

ција; 
- адреса на живеење/седиште на правното лице; 
- работно место на кое лицето е распоредено во 

правното лице; 
- име и презиме на државниот службеник во Упра-

вата за сигурност во железнички сообраќај, што ја 
спроведува едукацијата; 

- наведување на одредбата во која е утврдена непра-
вилноста заради која се спроведува едукацијата и 

- укажување, доколку државниот службеник при 
контролниот надзор утврди дека недостатокот за кој е 
спроведена едукацијата не е отстранет во пропишаниот 
рок, веднаш ќе се преземат соодветни мерки пропиша-
ни со закон. 

 
Член 5 

Евиденцијата за спроведената едукација се води 
рачно или во електронска форма на образец кој е даден 
во Прилог 2 кој е составен дела на овој правилник. 

Евиденцијата за спроведената едукација ги содржи 
следните рубрики: 

- реден број; 
- име и презима на лицето на кое е извршена едука-

ција; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- предмет на постапката за едукација; 
- место, датум на записникот од спроведената еду-

кација; 
- име и презиме на државниот службеник, кој ја 

спроведува едукацијата и 
- забелешка. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 01-19297           Министер 

20 септември 2012 година           за транспорт и врски, 
Скопје                  Миле Јанакиески, с.р. 
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2949.   
П Л А Н 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ 
ЗА 2013 ГОДИНА 

 
Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за  начинот на распределба, ди-

стрибуција и ревизија на искористеноста  на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл. весник на РМ“ 
26/10,129/10,106/11 и 111/11“) го објавува  Планот  за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 
2013година 
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 Бр. 08-2651/1                 
19 септември 2012 година                           Министер за транспорт  и врски, 
     Скопје                                 Миле Јанакиески, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
2950. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2951. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 11.9.2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Сунчица Ефремовска, судија на Основен суд Куманово 
со навршување на 64 години на 06.09.2012 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 11.9.2012 година.  

 
  Бр. 07-1384/1     Судски совет  

11 септември 2012 година     на Република Македонија 
     Скопје        Претседател, 
                                 Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2952. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 11.9.2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Љубица Стојанова, судија на Основен суд Струмица со 
навршување на 64 години на 09.09.2012 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 11.9.2012 година.  

 
   Бр. 07-1385/1      Судски совет  

11 септември 2012 година     на Република Македонија 
      Скопје        Претседател, 
                                  Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2953. 

Судскиот совет на Република Македонија постапу-
вајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Репуб-
лика Македонија “Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.107/2005, на седницата на Советот одржана 
на ден 11.09.2012 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се утврдува престанок на судиската функција на 
Олга Василеска, судија  на Основен суд Охрид,  поради 
исполнување на условите за старосна пензија.   

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 11.9.2012 година. 

 
Бр. 07-1386/1       Судски совет  

11 септември 2012 година      на Република Македонија 
 Скопје              Претседател, 
                                  Александра Зафироска, с.р. 

2954. 
Согласно член 9 став 1 од Законот за Судски совет 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 60/2006) в.в. со член 2 од Законот за измени и до-
полнување на Законот за Судски совет на РМ („Служ-
бен весник на РМ“ бр.150/2010),  Претседателот на 
Судскиот совет на Република Македонија, објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СУДСКИОТ СОВЕТ 
НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Судскиот совет на Република Македонија ќе извр-

ши избор на 5 (пет) членови на Судскиот совет на Ре-
публика Македонија од редот на судиите во Република 
Македонија и  тоа:  

- 1 (еден) член од редот на судиите од Врховниот 
суд на Република Македонија; 

- 1 (еден) член од редот на судиите од апелационо 
подрачје Скопје и од управните судови; 

- 1 (еден) член од редот на судиите од апелационо 
подрачје Гостивар; 

- 1 (еден) член од редот на судиите од апелационо 
подрачје Штип;  како и 

- 1 (еден) член од редот на судиите припадници на 
заедниците кои не се мнозинство во Република Маке-
донија за целата територија на Република Македонија. 

На огласот може да се пријави секој судија кој во 
моментот на објавувањето на огласот врши судиска 
функција и кој ги исполнува следните услови: 

- да има најмалку 5 (пет) години судиски стаж и  
- да има позитивни оцени во последните 3 (три) го-

дини во вршењето на судиската функција дадени од 
страна на Советот.  

Кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат 
писмено до Советот.  

Кон пријавата кандидатите поднесуваат: 
- потврда за судиски стаж; 
- биографски податоци за стручниот и професио-

налниот развој; 
- оцени за резултатите од работењето за последните 

3 (три) години издадени од Советот; 
- податоци за учество во стручна и професионална 

едукација, издадена од Академијата за судии и јавни 
обвинители и 

- изјава за која листа се пријавува. 
Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“. 
                           
   Бр. 07-1436/1     Судски совет  

20 септември 2012 година    на Република Македонија 
     Скопје             Претседател, 
                                  Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2955. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-
ва на член 39 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), об-
јавува 

О Г Л А С 
 
- За избор на 3 (тројца) судии на Врховен суд на Ре-

публика Македонија; 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Кочани 

и 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје 

1 Скопје. 
Кандидатите за избор на судија треба да ги испол-

нуваат  условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) и член 6 и 7 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/2008).  
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Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е по-
старo од eдна година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија дејност или должност, да не е по-
старо од  шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул„Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образе-
цот за пријава може да се подигне во електронска фор-
ма на WEB страната на Судскиот совет на Република 
Mакедонија на следната адреса:  

http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.  
Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
                                                                                                                 
   Бр. 07-1445/1     Судски совет  

21 септември 2012 година    на Република Македонија 
     Скопје         Претседател, 
                                  Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

2956. 
Врз основа на член 17 точка ж), членовите 62 и 66-б 

став (11) од Законот за електронските комуникации 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 
59/2012), Одлуката за давање согласност на почетниот 
износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, 
како еднократен надоместок за добивање на едно одо-
брение за користење на радиофреквенции во опсегот 
790-862 MHz (дигитална дивиденда),  (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 116/2012 ), дире-
кторот на Агенцијата за електронски комуникации на 
ден 20.9.2012  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР  ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РА-
ДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ  

ОПСЕГ  811-821/852-862 MHZ 
 

Член 1 
Се распишува јавен тендер за доделување на одо-

брение за користење на радиофреквенции од радиофре-
квенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz. 

 
Член 2 

Предмет на јавниот тендер е доделување на едно 
одобрение за користење на радиофреквенции од радио-
фреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz.  со шири-
на на блок 2х10 MHz за обезбедување на јавни мобил-
ни комуникациски мрежи и услуги на целата територи-
ја на Република Македонија. 

 
Член 3 

(1) Право на учество на јавниот тендер за доделува-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции од 
членот 2 на оваа одлука има  домашно и странско прав-
но лице – оператор на јавни мобилни комуникациски 
мрежи и услуги кое ќе ја подигнат  тендерската доку-
ментација од членот 9 на оваа одлука и кое ги исполну-
ва следните услови: 

- обезбедува електронски комуникациски услуги на 
минимум 300.000 (три стотини илјади) претплатници, 
заклучно со 31.12.2011 година; 

- има вкупни средства (вкупна актива) од минимум 
10.000.000 евра од обезбедување на електронски кому-
никациски услуги во 2010 и 2011 година поединечно; 

- во последните пет години да не му била изречена 
правосилна пресуда за учество злосторничка организа-
ција, корупција, измама или перење пари; 

- да не му е изречена споредна казна привремена 
или трајна забрана за вршење на одделна дејност; 

- да не е во постапка на стечај или постапка на ли-
квидација; 

- да има платени даноци, придонеси и други јавни 
давачки, освен ако не му е одобрено одложено плаќање 
на даноците,  придонесите или другите јавни давачки 
во согласност со посебните прописи и истите редовно 
ги плаќа; и 

- да не му е изречена прекршочна санкција забрана 
за вршење на професија, дејност или должност, однос-
но привремена забрана за вршење одделна дејност. 

(3) Понудувачот треба да даде писмена изјава дека 
ќе започне да ги користи радиофреквенциите определе-
ни во одобрението за користење на радиофреквенции 
од членот 2 на оваа одлука во рок од шест месеци од 
денот на важење на одобрението за користење на ради-
офреквенции. 

(4) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен 
понудувач треба во рок од 90 дена од денот на добива-
њето на одобрението за користење на радиофреквен-
ции од членот 2 на оваа одлука,  да достави до Агенци-
јата за електронски комуникации детален План за из-
градба на мрежата,  со временски рокови за реализаци-
ја за период од четири години. 

(5) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен 
понудувач е должен да ја обезбеди следната покрие-
ност: 

- по една година од денот на важење на одобрение-
то за користење на радиофреквенции  да обезбеди нај-
малку 40% покриеност на територијата на Република 
Македонија; 

- по две години од денот на важење на одобрението 
за користење на радиофреквенции  да обезбеди најмал-
ку 55% покриеност на територијата на Република Ма-
кедонија; 

- по три години од денот на важење на одобрението 
за користење на радиофреквенции  да обезбеди најмал-
ку 70% покриеност на територијата на Република Ма-
кедонија; и 

- по четири години од денот на важење на одобре-
нието за користење на радиофреквенции  да обезбеди 
најмалку 85% покриеност на територијата на Републи-
ка Македонија. 

 
Член 4 

Одобрението за користење на радиофреквенции од 
член 2 на оваа одлука  се издава за време од 10 години 
со важност од 01.09.2013 година до 31.08.2023 година 
со право на продолжување на важноста на одобрението 
на начин  утврден во Законот за електронски комуни-
кации . 

 
Член 5 

Критериум за избор на најповолен понудувач за до-
бивање на одобрение за користење на радиофреквен-
ции од членот 2 на оваа одлука е: 

- Висината на еднократниот надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции (ќе 
се вреднува со 100 поени).  

Член 6 
(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вред-

ност на радиофреквенциите, како еднократен надоме-
сток за добивање на одобрението за користење на ра-
диофреквенции од членот 2 на оваа одлука, изнесува 
15.000.000 евра (петнаест милиони евра). 

(2) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен 
понудувач. Понудената цена на еднократниот надоме-
сток за добивање на одобрението за користење на ра-
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диофреквенции од членот 2 на оваа одлука треба да ја 
уплати на сметка на Буџетот на Република Македонија 
во рок од 10 дена од денот на приемот на одлуката за 
избор на најповолен понудувач. 

(3) Понудувачот  треба да достави банкарска гаран-
ција во износ од 10% од висината на понудениот износ 
на еднократниот надоместок за добивање на одобрени-
ето за користење на радиофреквенции од членот 2 на 
оваа одлука.  

Член 7 
(1) Понудувачот има право да поднесе една понуда 

за доделување на одобрението за користење на радио-
фреквенции од членот 2 на оваа одлука. 

(2) Рокот за доставување на понудите е 32 дена од 
денот на објавување на јавниот тендер во “Службен 
весник на Република Македонија“. 

(3) Понудата и придружната документација треба 
да се достават во еден оригинален примерок во писме-
на форма на македонски јазик, а техничките термини 
можат да бидат на англиски јазик, потпишани и завере-
ни од одговорното лице на понудувачот. 

(4) Понудата треба да се достави во затворен коверт 
во кој треба да се стават два затворени и запечатени ко-
верти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака “ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт 
ја содржи документацијата и носи ознака “ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА“. 

(5) На предната страна на надворешниот коверт на 
горниот лев агол треба да биде испечатен текст “НЕ 
ОТВОРАЈ“ и бројот кој се однесува на јавниот тендер, 
а во средината на ковертот адресата на која треба да се 
достави понудата и тоа: 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 
(Комисија за спроведување на Јавен тендер број 02-

3356/2) 
ул. „Димитрије Чуповски“ број 13, Скопје 
Република Македонија 
(6) Потребната придружна документација ќе биде 

поблиску специфицирана во тендерската документација.  
Член 8 

(1) Јавното отворање на понудите  ќе се изврши во 
просториите на Агенцијата за електронски комуника-
ции на ден 24.10.2012 година   во 11:00 часот. 

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, треба да и 
предадат на Комисијата за спроведување на јавниот 
тендер писмено овластување од  понудувачот за учес-
тво на јавното отворање.  

Член 9 
Заинтересираните страни можат да ја добијат тендер-

ската документација по уплата на износ од 100  евра во 
денарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија на една од сметките на 
Агенцијата за електронски комуникации во Тутунска бан-
ка – Скопје или во Комерцијална банка – Скопје, а истата 
ќе може да се подигне во архивата на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации секој работен ден од 08:30 до 
16:30 часот, почнувајќи од 24.09.2012 година. 

 
Член 10 

(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни 
можат да добијат дополнителни информации исклучи-
во во писмена форма преку електронска пошта, се ли-
цата вработени во Агенцијата за електронски комуни-
кации: 

Лилјана Денковска  (за правни прашања) 
e-mail liljana.denkovska@aec.mk 
Јане Јакимовски (за технички прашања) 
e-mail jane.jakimovski@aec.mk 
(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот 

тендер ќе бидат објавувани анонимно на веб страната 
на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса 
www.aek.mk 

Член 11 
Потребната придружна документација ќе биде поб-

лиску специфицирана во тендерската документација. 
 

Член 12 
Понудувачите ќе бидат известени за донесената од-

лука по јавниот тендер во рок од седум дена од денот 
на нејзиното донесување.  

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното обја-

вување во “Службен весник на Република Македонија“. 
 
   Бр. 02-3356/1 

20 септември 2012 година                 Директор, 
      Скопје                       Роберт Орданоски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

2957. 
Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во вр-

ска со член 134-ѓ од Законот за супервизија на осигуру-
вање - пречистен текст („Службен весник на Република 
Македонија” бр.30/2012), Советот на експерти на Аген-
цијата за супервизија на осигурување, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ 
НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ  

1. Се издава дозвола за вршење на работи на заста-
пување во осигурувањето на Акционерското друштво 
за застапување во осигурување РЕА ИНШУРЕНС 
ГРУП АД Скопје со седиште на ул. „Стојко Јованов-
ски“ бр. 13а, Скопје при што како основач се јавува ли-
цето Арбен Шабани со адреса на живеење на ул. „Стој-
ко Јовановски“ бр.72, Скопје. 

2. Друштвото за застапување во осигурувањето од 
точка 1 на ова Решение ќе врши работи на застапување 
во осигурувањето како единствена дејност. 

3. Друштвото за застапување во осигурувањето од 
точка 1 на ова Решение е должно да вработи најмалку 
еден застапник во осигурувањето со полно работно 
време кој врз основа на договор за вработување ќе биде 
одговорно лице во друштвото за застапување во делот 
на вршење на работи на застапување во осигурување-
то, веднаш по уписот на друштвото во Централниот Ре-
гистар на Република Македонија, за што е должно да ја 
извести Агенцијата за супервизија на осигурување во 
рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на 
работникот во Агенцијата за вработување на Републи-
ка Македонија. 

4. Друштвото за застапување во осигурувањето од 
точка 1 на ова Решение е должно да склучи договор за 
осигурување од професионална одговорност со коj ќе 
ги осигура своите обврски кон сопствениците на поли-
си во случај на прекршување на одредбите од догово-
рот за застапување до еден осигурен износ, кој во од-
нос на поединечен случај не смее да биде помал од 
250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра)  и/или во 
врска со сите осигурени случаи во една година не смее 
да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади 
евра), веднаш по уписот на друштвото во Централниот 
Регистар на Република Македонија за што е должно да 
ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во 
рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучување на 
договорот за осигурување. 

5. Уписот во Централниот Регистар на Република 
Македонија, да се изврши по приложен доказ за упла-
тени парични средства во износ од 15.000 ЕВРА (пет-
наесет илјади евра) во денарска противвредност на име 
на основачки капитал на Друштвото, на сметка кај но-
сител на платен промет во Република Македонија.  
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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” и истото ќе се запише во реги-
старот на Друштвата за застапување во осигурување 
што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.  

  
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се 

поведе управен спор до надлежен суд. 
Решено во Скопје на 24.8.2012 година под број 09-

1389/3. 
    
Бр. 0302-1885/1           Претседател  

17 септември 2012 година          на Совет на експерти, 
    Скопје               д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2958. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011 и 
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за 
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(“Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 
13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАК-
ПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување 
на продажната цена на природниот гас за септември 
2012 година, на седницата одржана на 21 септември 
2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ОД 

2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-

шител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на 
природниот гас за месец септември од 2012 година, се 
утврдува да изнесува 30,9071 ден/nm3. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фа-
ктурна цена на природниот гас со вклучени зависни 
трошоци) во износ од 30,7679 ден/nm3 и цена за услу-
гата снабдување на тарифните потрошувачи непосред-
но приклучени на системот за пренос на природен гас 
во износ од  0,1392 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,1753 ден/nm3, а која се однесува за та-
рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец септември 2012 година во кој 
не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 
32,0824 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за месец септември 
од 2012 година, утврден во ставот 4 на овој член, изне-
сува 5,7748 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, за месец септември од 2012 го-
дина изнесува 37,8572 ден/nm3.  

Член 2 
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 49,2100 денари за еден САД долар, 
за месец август од 2012 година, согласно заклучницата 
за купопродажба на девизи.  

Член 3 
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.   
Член 4 

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

Уп1 Бр. 08-207/12 
21 септември 2012 година       Претседател,  

      Скопје                               Димитар Петров, с.р. 
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