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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2746. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 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 ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Миле Јован Грдановски од Скопје, 
2. Назим Мујо Сали од Скопје. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Фари Реџеп Демиров од с. Црник, во траење од 6 

месеци, 
2. Ѓеорги Борислав Цинцев од Струмица, во траење 

од 3 месеци, 
3. Игорче Крсто Насев од Кочани, во траење од 4 

месеци, 
4. Јовица Зоран Димовски од Скопје, во траење од 6 

месеци. 
 

III 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 3 години на осудените лица: 
1. Љубица Ангел Јованова од Неготино, во траење 

од 1 година, 
2. Зирап Даут Демири од с. Равен, во траење од 6 

месеци. 
 

IV 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Асмир Рустем Љајиќ од с. Лажани, во траење до 

6 месеци, 
2. Марјан Никола Тонев од Кочани, во траење од 6 

месеци, 
3. Снежана Величко Стефановска од Скопје, во тра-

ење од 5 месеци, 
4. Арбен Беќир Аслан од Скопје, во траење од 6 ме-

сеци, 
5. Беџет Рамадан Зибери од Скопје, во траење од 6 

месеци, 
6. Јасмин Ацо Велов од Гевгелија, во траење од 6 

месеци. 
 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 07-1092                                   Претседател 

20 ноември 2009 година        на Република Македонија, 
     Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2747. 

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија “ бр.52/91) и член 7, алинеја 11 од Законот 
за надворешни работи (“Службен весник на Република 
Македонија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.11.2009 годи-
на, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО, СО 

СЕДИШТЕ ВО ПРИШТИНА 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Амбасада на Репуб-

лика Македонија во Република Косово со седиште во 
Приштина. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти на Република Македонија 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. 142/1                      Претседател на Владата  

10 ноември 2009 година       на Република Македонија,  
      Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2748. 

Врз основа на член 21 од Законот за основање на 
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.103/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16.11.2009 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ПОДДРШКА 

НА ТУРИЗМОТ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Агенцијата за промоција на поддршка на туризмот, до-
несен од страна на Управниот одбор на Агенцијата под 
бр.02-24/2. 

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

 
  Бр. 19-1535/1                   Заменик на претседателот 

16 ноември 2009 година          на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2749. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 15.09.2009 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО САЛЦБУРГ 

 
Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
Република Австрија, со седиште во Салцбург. 

 
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. 19-4669/1                Претседател на Владата  

15 септември 2009 година     на Република Македонија,  
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2750. 

Врз основа на член 165 став 1 точка 3 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/01, 85/03, 
50/04, 4/05, 101/05, 70/06, 153/07, 152/08, 161/08 и 
81/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.11.2009 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА И СИ-
СТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 
СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИ-
СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА  
                               МАКЕДОНИЈА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување и дополнување на Одлуката за организација 
на работата и систематизација на работните места во 
Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, донесена од директо-
рот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија под бр. 02-5006/1 од 14.09.2009 година.  

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

 
   Бр. 19-5353/1                  Заменик на претседателот  

16 ноември 2009 година         на Владата на Република  
             Скопје                                    Македонија,  

                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2751. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
16.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за финансии – Бирото за јавни на-
бавки бр. 03-141/2 од 22.10. 2009 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
  Бр. 19-5361/1              Заменик на претседателот  

16 ноември 2009 година         на Владата на Република 
           Скопје                          Македонија,  

                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2752. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
16.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-
НАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2009 ГО-
ДИНА НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Годишната инвести-
циона програма за 2009 година на ЈП ХС „Злетовица“ – 
Пробиштип, бр. 0302-1929/41 од 22.10.2009 година до-
несена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата одржана на 21.10.2009 година. 

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

 
  Бр. 19-5399/1             Заменик на претседателот 

16 ноември 2009 година         на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2753. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
16.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за правда Бр.03-604/4 од 27.10.2009 
година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.19-5414/1                   Заменик на претседателот 

16 ноември 2009 година         на Владата на Република   
     Скопје                                  Македонија, 

                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2754. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковни резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 

103/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.11.2009 година донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАМЕНА НА ЛЕКОВИ ОД СТОКОВНИТЕ  

РЕЗЕРВИ ЗАРАДИ ОБНОВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Да се изврши замена на лекови од стоковните резерви наведени во Преглед бр.1, Преглед бр.1/А, Преглед 

бр.2 и Преглед бр.2/А, кои се составен дел на оваа одлука, заради нивно обновување. 
 

Член 2 
Обновувањето на лековите од член 1 на оваа одлука да го изврши складиштарот на стоковните резерви на ле-

кови „Македонијалек“ ДООЕЛ Скопје. 
 

Член 3 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 
 
   Бр. 19-5476/1                                     Заменик на претседателот 

16 ноември 2009 година                                 на Владата на Република 
      Скопје                                                              Македонија, 

  м-р Зоран Ставрески, с.р.
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2755. 
Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот 
за Влада на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.11.2009 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА 
ВОДОТЕКОТ КРКЉАНСКА РЕКА НА КОМПАНИ-
ЈАТА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 

 
1. На МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 

со седиште на ул. „Булевар Октомвриска револуција“   
бр. 8 Скопје - Карпош, со ЕМБС 6320210, управител 
Тодор Анѓушев ул. „Стеван Филиповиќ“ бр.4/2-17 
Скопје - Ѓорче Петров се доделува концесија за вода за 
производство на електрична енергија од мала хидрое-
лектрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за производство на електрична енергија. 

3. Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производс-

тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената и 
откупената електрична енергија во секоја година на ко-
ристење согласно Одлуката за определување на виси-
ната на надоместокот за концесија за користење на во-
дата („Службен весник на Република Македонија“ бр.  
53/07). Концесионерот е должен годишниот надомест 
да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната годи-
на, за претходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр. 19-5493/2                  Заменик на претседателот  

16 ноември 2009 година         на Владата на Република  
             Скопје                                    Македонија,  

                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

2756. 
Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот 
за Влада на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.11.2009 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА 
ВОДОТЕКОТ КРИВА РЕКА НА КОМПАНИЈАТА  

МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 
 

1. На МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 
со седиште на ул. „Булевар Октомвриска револуција“   
бр. 8 Скопје - Карпош, со ЕМБС 6320210, управител 
Тодор Анѓушев ул. „Стеван Филиповиќ“ бр.4/2-17 
Скопје - Ѓорче Петров се доделува концесија за вода за 
производство на електрична енергија од мала хидрое-
лектрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за производство на електрична енергија. 

3. Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 
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4. Концесијата за користење на вода за производс-
тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и  по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот  надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената и 
откупената електрична енергија во секоја година на ко-
ристење согласно Одлуката за определување на виси-
ната на надоместокот за концесија за користење на во-
дата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
53/07). Концесионерот е должен годишниот надомест 
да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната годи-
на, за претходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр. 19-5493/3                  Заменик на претседателот  

16 ноември 2009 година         на Владата на Република  
             Скопје                                    Македонија,  

                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

2757. 
Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот 
за Влада на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.11.2009 година 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА 
ВОДОТЕКОТ КАМЕНИЧКА РЕКА НА КОМПАНИ-
ЈАТА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 

 
1. На МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 

со седиште на ул. „Булевар Октомвриска револуција“   
бр. 8 Скопје - Карпош,  со ЕМБС 6320210, управител 
Тодор Анѓушев ул. „Стеван Филиповиќ“ бр. 4/2-17 
Скопје - Ѓорче Петров се доделува концесија за вода за 
производство на електрична енергија од мала хидрое-
лектрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за производство на електрична енергија. 

3. Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производс-

тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот  надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената  и  
откупената електрична енергија во секоја година на ко-
ристење согласно Одлуката за определување на виси-
ната на надоместокот за концесија за користење на во-
дата („Службен весник на Република Македонија" бр.  
53/07).  Концесионерот е должен годишниот надомест 
да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната годи-
на, за претходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр. 19-5493/4                 Заменик на претседателот  

16 ноември 2009 година        на Владата на Република  
             Скопје                                    Македонија,  

                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2758. 
Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот 
за Влада на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.11.2009 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА 
ВОДОТЕКОТ БРБУШНИЦА НА КОМПАНИЈАТА 

МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 
 
1. На МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 

со седиште на ул. „Булевар Октомвриска револуција“   
бр. 8 Скопје - Карпош, со ЕМБС 6320210, управител 
Тодор Анѓушев ул. „Стеван Филиповиќ“ бр.4/2-17 
Скопје - Ѓорче Петров се доделува концесија за вода за 
производство на електрична енергија од мала хидрое-
лектрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за производство на електрична енергија. 

3. Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производс-

тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07)  и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената и  
откупената електрична енергија во секоја година на ко-
ристење согласно Одлуката за определување на виси-
ната на надоместокот за концесија за користење на во-
дата („Службен весник на Република Македонија" бр.  
53/07). Концесионерот е должен годишниот надомест 
да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната годи-
на, за претходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр. 19-5493/5                  Заменик на претседателот  

16 ноември 2009 година         на Владата на Република  
             Скопје                                    Македонија,  

                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

2759. 
Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот 
за Влада на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.11.2009 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА 
ВОДОТЕКОТ КРАНСКА РЕКА НА КОМПАНИЈА-
ТА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 

 
1. На МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 

со седиште на ул. „Булевар Октомвриска револуција“   
бр. 8 Скопје - Карпош, со ЕМБС 6320210, управител 
Тодор Анѓушев ул. „Стеван Филиповиќ“ бр. 4/2-17 
Скопје - Ѓорче Петров се доделува концесија за вода за 
производство на електрична енергија од мала хидрое-
лектрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за  производство на електрична енергија. 

3. Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 
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4. Концесијата за користење на вода за производс-

тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената и 
откупената електрична енергија во секоја година на ко-
ристење согласно Одлуката за определување на виси-
ната на надоместокот за концесија за користење на во-
дата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
53/07). Концесионерот е должен годишниот надомест 
да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната годи-
на, за претходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр. 19-5493/6                  Заменик на претседателот  

16 ноември 2009 година         на Владата на Република  
             Скопје                                    Македонија,  

                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2760. 
Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот 
за Влада на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.11.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА 
ВОДОТЕКОТ БРАЈЧИНСКА РЕКА НА КОМПА-
НИЈАТА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 

 
1. На МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 

со седиште на ул. „Булевар Октомвриска револуција“   
бр. 8 Скопје - Карпош, со ЕМБС 6320210, управител 
Тодор Анѓушев ул. „Стеван Филиповиќ“ бр.4/2-17 
Скопје - Ѓорче Петров се доделува концесија за вода за 
производство на електрична енергија од мала хидрое-
лектрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3  на  
оваа  Одлука за производство на електрична енергија. 

3. Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Концесијата за користење на вода за производс-

тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 
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6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот  надоместок. Концесионерот  е  должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената  и  
откупената електрична енергија во секоја година на ко-
ристење согласно Одлуката за определување на виси-
ната на надоместокот за концесија за користење на во-
дата („Службен весник на Република Македонија" бр.  
53/07).  Концесионерот е должен годишниот надомест 
да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната годи-
на, за претходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр. 19-5493/7                 Заменик на претседателот  

16 ноември 2009 година        на Владата на Република  
             Скопје                                    Македонија,  

                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

2761. 
Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот 
за Влада на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.11.2009 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА 
ВОДОТЕКОТ СЕЛЕЧКА РЕКА НА КОМПАНИЈАТА  

МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 
 
1. На МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ 

со седиште на ул. „Булевар Октомвриска револуција“   
бр. 8 Скопје - Карпош, со ЕМБС 6320210, управител 

Тодор Анѓушев ул. „Стеван Филиповиќ“ бр.4/2-17 
Скопје - Ѓорче Петров се доделува концесија за вода за 
производство на електрична енергија од мала хидрое-
лектрична централа. 

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлу-
ка е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа 
Одлука за производство на електрична енергија. 

3. Намената  на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производс-

тво на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се 
доделува за период од 20 години сметано од денот на 
добивање на лиценцата за производство на електрична 
енергија. 

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на  едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

7. Годишниот надоместок за концесија за вода из-
несува 2 % од вкупниот приход од произведената и 
откупената  електрична  енергија  во секоја година на 
користење согласно Одлуката за определување на ви-
сината на надоместокот за концесија за користење на 
водата („Службен весник на Република Македонија" 
бр.  53/07).  Концесионерот е должен годишниот надо-
мест да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната 
година, за претходната година. 

8. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија, ќе го потпише министерот за еко-
номија. 
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9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 19-5493/8                 Заменик на претседателот  

16 ноември 2009 година        на Владата на Република  
             Скопје                                    Македонија,  

                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

2762. 
Врз основа на член 54-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.11.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО- 

ПОПРАВНА УСТАНОВА ЗАТВОР – ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари: 

- Кревет војнички......................................30 парчиња; 
- Душек војнички троделен.....................30 парчиња; 
- Ќебе војничко.......................................100 парчиња. 
 

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

без надомест на трајно користење на казнено-поправна 
установа Затвор – Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на казнено-поправна установа Затвор – Прилеп, 
за правата и обврските на движните ствари од член 1 
на оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 19-5554/1              Заменик на претседателот  

16 ноември 2009 година          на Владата на Република 
           Скопје                         Македонија,  

                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
______________ 

2763. 
Врз основа на член 55 став 1 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 16.11.2009 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, возила со следниве каракте-
ристики: 

1. Вид: Моторно возило; 
    Марка: Застава 101 поли; 
    Регистарски број: ШТ-628-ИО; 
    Број на шасија: VH1128A00-01040005; 
    Број на мотор:128A064-1432306; 
    Година на производство: 1991 година. 
 
2. Вид: Моторно возило; 
    Марка: Комбе „Исузи“; 
    Регистарски број: ШТ-389-АУ; 
    Број на шасија: SED986700RV618234; 
    Број на мотор:CIB501017612000; 
    Година на производство: 1994 година. 
 
3. Вид: Моторно возило; 
    Марка: Фиат Пунто C 55; 
    Регистарски број: AR-176-CF; 
    Број на шасија: ZFA17600000865837; 
    Година на производство: 1993 година. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Градот Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Градот Скопје, за правата и 
обврските врз движната ствар од членот 1 на оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.19-5654/1                    Заменик на претседателот 

16 ноември 2009 година         на Владата на Република 
    Скопје                            Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

2764. 
Врз основа на член 54 и 54-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 6.11.2009 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МАКЕДОН-
СКАТА АКАДЕМИЈА ЗА НАУКИ И УМЕТНОСТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за образование и наука, му престанува кори-
стењето  на движна ствар, со следните карактеристики: 

Вид: Патничко: 
Марка: Волксфаген пасат; 
Број на шасија: WVWZZZ3CZ6P205887 
Година на производство: 2007; 
KW: 229 
Cm3: 4000. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Македонската акаде-
мија за науки и уметности. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со претседателот на Македонската академија за на-
уки и уметности, за правата и обврските врз движната 
ствар од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 Бр.19-5669/1                    Заменик на претседателот 

6 ноември 2009 година           на Владата на Република 
    Скопје                                    Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2765. 
Врз основа на член 55 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за информатичко општество му престанува  
користењето на движни ствари, и тоа  

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука им се да-

ваат на трајно користење без надомест на  општините 
за потребите на основните училишта(за ученици од пр-
во до трето одделение), и тоа: 
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Член 3
Министерот за информатичко општество склучува договор со градоначалникот на општината од член 2 од 

оваа одлука со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се дава-
ат на трајно користење.   

 
Член 4 

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

 
   Бр.19-5684/1                                      Заменик на претседателот 

16 ноември 2009 година                             на Владата на Република 
     Скопје                                                   Македонија, 

                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

2766. 
Врз основа на член 55 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 седницата одржана 
на 16.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество му престанува ко-

ристењето на движни ствари - метални ормари, и тоа:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука им се даваат на трајно користење без надомест на општините за 

потребите на основните училишта, и тоа: 
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Член 3 
Министерот за информатичко општество склучува 

договор со градоначалникот на општината од член 2 од 
оваа одлука со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се дава-
ат на трајно користење.   

 
Член 4 

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

 
  Бр.19-5681/1                   Заменик на претседателот 

16 ноември 2009 година         на Владата на Република   
     Скопје                                  Македонија, 

                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_______________ 

2767. 
Врз основа на член 6-а став 2 и член 10 став 3 од За-

конот за државните службеници („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 
103/2002, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 
17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 
6/2009 и 114/2009), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10 ноември 2009 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО СЕКРЕ-
ТАРИЈАТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ  

ДОГОВОР 
 
1. За државен секретар во Секретаријатот за спрове-

дува на рамковниот договор се именува Иљхам Исма-
ни, раководител на Секторот за спроведување на Рам-
ковниот договор во Секретаријатот за спроведување на 
Рамковниот договор. 

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

 
 Бр. 33-5738/1                      Претседател на Владата 

10 ноември 2009 година        на Република Македонија,  
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2768. 

Врз основа на член 5 од Законот за основање Аген-
ција за поттикнување на развојот на земјоделството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10 ноември 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕ-
ТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕН-
ЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА  

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 
 
1. Живко Давчев се разрешува од должноста пре-

тседател на Управниот одбор на Агенцијата за поттик-
нување на развојот на земјоделството - Битола. 

2. За претседател на Управниот одбор на Агенција-
та за поттикнување на развојот на земјоделството - Би-
тола се именува д-р Благој Ѓорѓиевски. 

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

 
Бр. 33-5765/1               Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
    Скопје                           Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2769. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 3-а од Законот за 
здравствената заштита („Службен Весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07 и 77/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.11.2009 година, 
донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА ВО РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 
 
Во Програмата за заштита на населението од 

ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/09),  
табелата „Финансирање на програмата“ се заменува со 
нова табела која гласи: 
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Вкупните средства за реализација на Програмата 
изнесуваат 6.000.000,00 денари. 

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

 
  Бр.19-4502/1                     Заменик на претседателот 

16 ноември 2009 година          на Владата на Република   
       Скопје                     Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_______________ 

2770. 
Врз основа на член 16 став 2 и 5 од Законот за про-

сторно и урбанистичко планирање (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр.51/05, 137/07 и 91/09), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16.11.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБА-

НИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО 2009 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за финансирање на изработка на 

урбанистички планови во Република Македонија во 
2009 година (“Службен весник на Република Македо-
нија бр.03/09“), во точката 1 потточките 1.1 и 1.3 се 
бришат.  

Во потточката под реден број 1.2 која станува пот-
точка 1.1, износот “7.800.000,00“ се заменува со изно-
сот “3.500.000,00“. 

Потточките 1.4 и 1.5 стануваат потточки 1.2 и 1.3. 
Под “Вкупно“ износот “12.500.000,00“ се заменува 

со износот “4.400.000,00“. 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
  Бр. 19-5714/2                   Заменик на претседателот 

16 ноември 2009 година          на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2771. 

Врз основа на член 16 став 3, 4 и 6 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07 и 
91/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.11.2009 година донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА 2009 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за приоритетна изработка на ур-

банистичките планови за 2009 година (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.19/09, 33/09, 54/09, 
80/09, 96/09 и 137/09), во точка 1, во табелата во точка-
та под реден број 13, износот “3.700.000,00“ се замену-
ва со износот “20.000,00“. 

Во точката под реден број 14 износот “400.000,00“ 
се заменува со износот “10.000,00“. 

Во точката под реден број 15 износот 
“3.000.000,00“ се заменува со износот “5.100.000,00“. 

Во точката под реден број 17 износот “500.000,00“ 
се заменува со износот “10.000,00“. 

Во точката под реден број 19 износот 
“1.000.000,00“ се заменува со износот “400.000,00“. 

Во точката под реден број 20 износот 
“1.950.000,00“ се заменува со износот “10.000,00“. 

Во точката под реден број 21 износот “900.000,00“ 
се заменува со износот “1.800.000,00“. 

Во точката под реден број 29 износот “900.000,00“ 
се заменува со износот “600.000,00“. 

Во точката под реден број 32 износот “900.000,00“ 
се заменува со износот “500.000,00“. 

Во точката под реден број 33 износот 
“1.000.000,00“ се заменува со износот “1.400.000,00“. 

Во точката под реден број 35 износот 
“1.500.000,00“ се заменува со износот “3.000.000,00“. 

Во точката под реден број 36 износот 
“1.400.000,00“ се заменува со износот “1.000.000,00“. 

Во точката под реден број 37 износот 
“2.000.000,00“ се заменува со износот “1.400.000,00“. 

По точката под реден број 37 се додава нова точка 
38 која гласи:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Под “Вкупно“ износот “34.500.000,00“ се заменува 

со износот “32.600.000,00“. 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 Бр.19-5748/1                      Заменик на претседателот 

16 ноември 2009 година          на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

2772. 
Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 
и 82/08), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  16.11.2009 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА  
РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
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Надоместок  за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати      Ф95

5/07,15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09 и 62/09) во 
член 59 став (3) по зборот „приходи“ се додаваат збо-
ровите: „и Проектот за домување на социјално ранливи 
групи“. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.19-5813/1                    Заменик на претседателот 

16 ноември 2009 година         на Владата на Република 
     Скопје                                   Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

 
2773. 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА 

 
Во Решението за разрешување и именување член на 

Надзорниот одбор за контрола на материјално - финан-
сиското работење на ЈП „Стрежево“ - Битола („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 138/2009), во точ-
ка 2 наместо „Димовски“, треба да стои „Диковски“. 

 
Од Владата на Република Македонија 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2774. 

Врз основа на член 72 став 3 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
39/2005 и 4/2008), министерот за финансии  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА 
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ  

СЕ УПОТРЕБУВААТ 
 

Член 1 
Во  Правилникот за  начинот на пополнување на ца-

ринската декларација и кодексот на шифри кои се упо-
требуваат („Службен  весник на Република Македони-
ја“ бр. 97/05, 147/08 и 55/09, во Прилог 2, Кодекс на 
шифри за пополнување на ЕЦЕД, во РУБРИКА 47 - 
Пресметка на давачки, во точка  а) шифри за прва ко-
лона: Вид на давачка, по колоната „Надоместок за еко-
логија Ф30“ се додава нова колона која гласи: 

„ 
 
         

„       
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила  со  денот  на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 24.11.2009 година. 

 
  Бр. 02-39083/1                   Заменик на претседател  

19 ноември 2009 година       на Владата и министер  
            Скопје                                   за финансии, 

                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2775. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седница одржана на 4 
ноември 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организирање и 

спроведување на проверувањето на постигањето на ус-
пехот на учениците, како и на начинот на утврдување 
на завршните оценки на ученикот во јавните средни 
училишта („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.165/2008) донесен од министерот за образование 
и наука на Република Македонија. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива на Наташа Велеска од Прилеп, со Ре-
шение У.бр.42/2009 од 16 септември 2009 година, по-
веде постапка за оценување на уставноста на Правил-
никот означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи ос-
новано се постави прашањето за неговата согласност 
со членот 8 став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, министерот за 
образование и наука, врз основа на членот 45 став 6 од 
Законот за средното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07, 49/07, 81/08 и 92/08), го донел оспорениот пра-
вилник, кој е составен од 29 одредби ситематизирани 
во пет глави и тоа: Општи одредби, Начин на организи-
рање и спроведување на екстерното проверување, Учи-
лишна комисија за подготовка за спроведување на ек-
стерното проверување, Начин на утврдување на заврш-
ни оценки и Завршна одредба. 

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Поаѓајќи од околноста што Уставниот суд на Ре-
публика Македонија, по поднесувањето на конкретната 
иницијатива, донесе Одлука У.бр.226/2009 од 1 јули 
2009 година, со која, меѓу другото, го укина член 45 
став 3, во делот: „а го организира и спроведува Мини-
стерството и Државниот просветен инспекторат“ од За-
конот за средното образование, Судот оцени, дека ос-
порениот правилник не е во согласност со членот 8 
став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уставот, а поради след-
ното: 
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Основ за донесување на оспорениот правилник е 
членот 45 став 6 од Законот, која одредба, меѓу другото 
се повикува и на ставот 3 од истиот член од Законот, чиј 
дел: „а го организира и спроведува Министерството и 
Државниот просветен инспекторат“ е укинат од страна 
на Уставниот суд со Одлуката У.бр.226/2009 од 1 јули 
2009 година, од причини што Судот оценил дека орган 
на извршната власт, надвор од училиштето и воспитно-
образовниот процес, не може да врши екстерно проверу-
вање и оценување на учениците во основните и средните 
училишта, односно дека не е во согласност со Уставот и 
принципот на владеењето на правото Министерството за 
образование и Државниот просветен инспекторат да ор-
ганизираат и спроведуваат проверување на успехот на 
ученикот, а кое е од влијание на конечниот постигнат 
општ успех на ученикот. Ова од причина што, според 
образовниот систем, спроведувањето на наставниот про-
цес и утврдувањето на општиот успех на ученикот, го 
спроведуваат образовни установи и тела.  

Од друга страна, согласно член 1 од оспорениот 
правилник, со овој правилник се пропишува начинот 
на организирање и спроведување на проверувањето на 
постигањето на успехот на учениците, како и начинот 
на утврдувањето на завршните оценки на ученикот во 
јавните средни училишта.  

Според членот 2 од Правилникот, екстерното про-
верување на постигањата на успехот на учениците (во 
натамошниот текст: екстерно проверување) во јавните 
средни училишта е проверка на постигањата на учени-
ците согласно наставните програми за средно образо-
вание, спроведено од страна на Министерството за 
образование и наука (во натамошниот текст: Мини-
стерството) и Државниот просветен инспекторат со те-
стови подготвени од Државниот испитен центар.  

Според членот 5 став 1 од оспорениот Правилник, 
наставни предмети за екстерно оценување се определу-
ваат од страна на министерот за образование и наука, 
врз основа на бројот на паралелките, распределба на 
наставните часови во училиштата, јазикот на кој се из-
ведува наставата и наставниот план и програми.  

Според членот 6 од Правилникот, во спроведување-
то на екстерното проверување учествуваат и училишни 
комисии, локални координатори од редот на државните 
просветни инспектори, овластени лица за надзор над 
текот на екстерното проверување и тестатори.  

Во членот 7 став 1 од Правилникот е предвидено 
дека, екстерното проверување се врши во термини 
утврдени од страна на министерот, а според ставот 2 од 
истиот член од Правилникот, термините за екстерно 
проверување министерот ги објавува најдоцна 10 дена 
пред завршувањето на наставната година.  

Според членот 11 став 1 од Правилникот, училиш-
ната комисија за подготовка за спроведување на прове-
рувањето во електронска форма ги доставува потреб-
ните податоци за екстерното проверување најдоцна до 
31-ви декември во тековната учебна година до Мини-
стерството.  

Во членот 12 став 2 од Правилникот е определено 
дека, за учениците, кои од оправдани причини, не мо-
же да се изврши екстерно проверување во месец јуни, 
истото се спроведува во дополнителен рок за проверу-
вање определен од страна на министерот за образова-
ние и наука.  

Според членот 16 став 1 од Правилникот, во случаи 
на спреченост на започнување на екстерното проверу-
вање во определеното време, училишната комисија мо-
же да го одложи започнувањето на проверувањето 
најмногу до 45 минути и за тоа се известува Мини-
стерството и Државниот просветен инспекторат, а спо-
ред ставот 3 од истиот член од Правилникот, ако за-
доцнувањето е подолго од 45 минути, од страна на Ми-
нистерството, во соработка со училишната комисија, се 
одложува проверувањето во термин кој дополнително 
ќе се утврди. 

Во членот 19 став 2 од Правилникот е предвидено 
дека, освен учениците и тестаторите, на проверувањето 
може да присуствуваат и други лица за надгледување 
на екстерното проверување кои имаат писмена дозвола 
од Министерството.  

Според членот 21 став 7 од Правилникот, добиени-
те оценки комисијата од член 20 став 3 од овој правил-
ник ги доставува во електронска форма до Министерс-
твото. 

Според членот 23 алинеја 8 од Правилникот, учи-
лишната комисија од член 22 на овој правилник, меѓу 
другото, е надлежна да извршува други задачи доделе-
ни од Министерството, Бирото за развој на образовани-
ето, Државниот испитен центар, центарот за стручно 
образование и обука и Државниот просветен инспекто-
рат. 

Според воведната реченица на членот 23 став 3 од 
Правилникот, тестирањето за екстерното проверување 
го спроведува тестаторот согласно процедурите утвр-
дени од Министерството за образование и наука и Ми-
нистерството за информатичко општество.  

Тргнувајќи од фактот дека цитираните одредби од 
оспорениот правилник уредуваат активно и директно 
учество на Министерството за образование и наука и 
Државниот просветен инспекторат, како необразовни 
установи и тела во организирање и спроведување на 
проверувањето на постигањето на успехот на ученици-
те, како и во начинот на утврдување на завршните 
оценки на ученикот во јавните средни училишта, Су-
дот оцени дека оспорениот правилник не е во соглас-
ност со членот 8 став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уста-
вот. Ова од причина што Правилникот како подзакон-
ски акт го изгубил правниот основ од кој произлегол 
по објавувањето на интервентната одлука на Судот 
У.бр. 226/2008 од 1 јули 2009 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 88/2009 од 16 јули 2009 
година) и како таков не може самостојно да опстане во 
правниот поредок и да ги доуредува правните односи 
за кои првично бил донесен од страна на министерот за 
образование и наука. 
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6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Гзиме Старова и 
д-р Зоран Сулејманов. 

 
 У.бр.42/2009                            Претседател  

4 ноември 2009 година  на Уставниот суд на Република 
     Скопје                              Македонија,  

           д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
____________ 

2776. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и 112 став 2 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 4 ноември 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 59 став 4 во делот „или не 

расправа во рокот од став 3 од овој член” од Статутот 
на Општина Центар Жупа, број 07-315/3 од 28.06.2007 
година, објавен во Службен гласник на Општина Цен-
тар Жупа”, број 03/2007 од 09.07.2007 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод поднесена иницијатива од Мазлум Хасан-градона-
чалник на Општина Центар Жупа, со Решение У.бр. 
156/2009 од 9 септември 2009 година, поведе постапка 
за оценување на законитоста на одредбата означена во 
точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порената одредба со законот. 

4. Судот на седницата утврди дека согласно членот 
59 став 4 од Статутот на Опшина Центар Жупа, ако Со-
ветот го потврди прописот или не расправа во рокот од 
став 3 од овој член, градоначалникот е должен да го 
објави прописот и истовремено да поднесе иницијатива 
за поведување на постапка за оценување на уставноста 
и законитоста на спорниот пропис пред Уставниот суд 
на Република Македонија. 

5. Согласно член 51 од Уставот, во Република Ма-
кедонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон и 
секој е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Согласно амандманот XVI со кој се заменува ставот 
5 на членот 114 од Уставот, локалната самоуправа се 
уредува со закон.  

Согласно член 7 став 1 од Законот за локалната са-
моуправа општината го уредува вршењето на своите 
надлежности со статут и со други прописи. 

Согласно член 31 од Законот, органи на општината 
се: советот и градоначалникот. 

Согласно член 36 став 1 точка 1 од истиот закон, 
советот, го донесува статутот на општината и други 
прописи. 

Согласно член 50 став 1 точки 2, 3 и 4 од Законот за 
локалната самоуправа, градоначалникот ја претставува 
општината, ја контролира законитоста на прописите на 
советот, ги објавува прописите на советот во службе-
ното гласило на општината и го обезбедува извршува-
њето на одлуките на советот, а согласно член 51 став 3 
од Законот, ако советот го потврди прописот, градона-
чалникот е должен да го објави и истовремено да под-
несе иницијатива за поведување постапка за оценување 
на уставноста и законитоста на оспорениот пропис 
пред Уставниот суд на Република Македонија. 

Согласно член 59 став 4 од Статутот на Општина 
Центар Жупа, ако Советот го потврди прописот или не 
расправа во рокот од став 3 од овој член, градоначал-
никот е должен да го објави прописот и истовремено 
да поднесе иницијатива за поведување на постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на спорниот 
пропис пред Уставниот суд на Република Македонија. 

Од наведените законски одредби Судот утврди дека 
Законот за локалната самоуправа упатува со статутот 
на општината да се уредат нејзините надлежности; де-
ка овој закон го овластува градоначалникот да ја кон-
тролира законитоста на прописите што ги донесува со-
ветот; дека градоначалникот е овластен со решение да 
го запре објавувањето на прописот ако оцени дека 
истиот е несогласен со Уставот и законите и дека сове-
тот е должен во рок од 15 дена од донесувањето на ре-
шението со кое градоначалникот го запрел објавување-
то на прописот, да го разгледа тоа решение во контекст 
на прописот и да одлучи по него. Оттука, надлежноста 
на градоначалникот како јавна функција и неговите 
права и обврски што тој ги има во врска со таквиот ста-
тус се утврдени со Законот за локалната самоуправа, 
при тоа, во ниедна одредба од овој закон не е утврдено 
овластување за единицата на локалната самоуправа со 
свој акт да ги уредува овие прашања на било кој начин. 
Оттаму, овластувањето за градоначалникот содржано 
во статутарната одредба, излегува надвор од рамките 
на утврдените надлежности во Законот за локалната са-
моуправа, бидејќи уредувањето на правата и обврските 
што му припаѓаат на градоначалникот не е прашање од 
локално значење за кое е надлежна општината.  

Поради изнесеното, Судот утврди дека оспорената 
одредба од Статутот, му дава можност на советот да не 
го потврди прописот или да не расправа по него во 
определениот рок, а го задолжува градоначалникот и 
без расправа и произнесување на советот да го објави 
прописот и едновремено да поднесе иницијатива за по-
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ведување постапка за оценување на неговата уставност 
и законитост пред Уставниот суд на Република Маке-
донија, поради што Судот оцени дека истата е несог-
ласна со Законот за локалната самоуправа.  

Имајќи ја предвид наведената правна состојба, како 
и фактот дека со оспорената одредба од Статутот се 
утврдува овластување за градоначалникот да го објави 
оспорениот пропис и во случај кога советот не распра-
вал и не се произнел по истиот во дадениот рок, Судот 
утврди дека во конкретниот случај општината Центар - 
Жупа ги надминала своите овластувања, поради што и 
оцени дека оспорената одредба не е во согласност со 
член 51 став 3 од Законот за локалната самоуправа.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Ова одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У. Бр. 156/2009                        Претседател  

4 ноември 2009 година  на Уставниот суд на Република 
      Скопје                       Македонија,  

            д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
______________ 

 
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2777. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и чл. 42 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.11.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД 
 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   1. За судии на Врховниот суд на Република Македо-

нија се избрани: 
1. Светлана Трајчовска – судија на Апелационен суд 

Скопје и 
2. Ристо Катевеновски – судија на Апелационен суд 

Скопје. 
   2. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 07-3041/1                      Судски совет  

19 ноември 2009 година      на Република Македонија, 
             Скопје                        Претседател, 
                                            Васил Грчев, с.р. 

2778. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и чл. 42 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.11.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 
СКОПЈЕ 

 
   1. За судии на Апелациониот суд Скопје се избрани: 
1. Абдула Лимани – судија на Основен суд Кичево и 
2. Елизабета Дуковска – судија на Основен суд 

Скопје II - Скопје. 
   2. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 07-3042/1                    Судски совет  

19 ноември 2009 година     на Република Македонија, 
             Скопје                      Претседател, 
                                             Васил Грчев, с.р. 

___________ 
2779. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и чл. 42 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.11.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 
ШТИП 

 
1. За судија на Апелациониот суд Штип е избран: 
Славчо Тасев-судија на Основен суд Штип. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 07-3043/1                               Судски совет 

19 ноември 2009 година         на Република Македонија 
     Скопје                                        Претседател, 
                                                     Васил Грчев, с.р. 
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2780. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и чл. 44 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.11.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН  
СУД РАДОВИШ 

 
1. За Претседател на Основен суд Радовиш е избра-

на: 
Данка Ристова, судија на Основен суд Радовиш. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 07-3044/1                               Судски совет 

19 ноември 2009 година         на Република Македонија 
     Скопје                                        Претседател, 
                                                     Васил Грчев, с.р. 

__________ 
2781. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на ден 
19.11.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 
СУД СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
1. За претседател на Основен суд Свети Николе, е 

избран: Слободан Арсовски, судија на Основен суд 
Свети Николе. 

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

 
  Бр. 07-3045/1                               Судски совет 

19 ноември 2009 година         на Република Македонија 
     Скопје                                        Претседател, 
                                                     Васил Грчев, с.р. 

2782. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на ден 
19.11.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 
СУД ГОСТИВАР 

 
1. За претседател на Основен суд Гостивар, е избра-

на: Ружа Томеска, судија на Основен суд Гостивар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 07-3046/1                               Судски совет 

19 ноември 2009 година         на Република Македонија 
     Скопје                                        Претседател, 
                                                     Васил Грчев, с.р. 

___________ 
2783. 

Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-
ва на член 73 став 1, 2 и 3 од Законот за судовите и 
член 47 став 1 од Законот за Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на ден 
19.11.2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Неџат Елези, судија во Основен суд Кичево, поради из-
бор за јавен обвинител во Јавното обвинителство на Ре-
публика Македонија, сметано од 12.11.2009 година. 

 
  Бр. 07-3050/1                               Судски совет 

20 ноември 2009 година         на Република Македонија 
     Скопје                                        Претседател, 
                                                   Васил Грчев, с.р. 

___________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2784. 
Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 
61/05 и 129/06), член 26 став 3 од Законот за девизното 
работење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и 81/08) и точка 10 од 
Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со 
странство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 53/02), гувернерот на Народната банка на Репуб-
лика Македонија донесе 
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У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТ-

НИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
 
1. Во Упатството за начинот на вршење на платни-

от промет со странство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 79/02, 98/02, 105/05, 5/07, 46/07, 
64/07 и 154/08), во главата Б (ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО 
КОНВЕРТИБИЛНИ ВАЛУТИ), делот V (ПОСЕБНИ 
РАБОТИ), во точката 83 се вршат следниве изменува-
ња и дополнувања:  

- Во ставот 1, по зборот: „странски“, во заградата се  
додаваат зборовите: „и домашни“;  

- По ставот 1, се додава нов став 2, којшто гласи:  
„Банката ги обработува наплатите во денари врз ос-

нова на продадената стока од СЦП, во согласност со 
прописите коишто го регулираат работењето во до-
машниот платен промет“; 

- Ставот 2 станува став 3.   
2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
     У. бр. 18 

19 ноември 2009 година                         Гувернер, 
      Скопје                                 м-р Петар Гошев, с.р. 

____________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2785. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“      бр. 63/2006, 
36/2007 и 106/2008), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија, на седницата одржана 
на 20.11. 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
 
1. На Друштвото за трговија  и услуги, КОРЛЕА 

ДОО Скопје, му сe издава лиценца за вршење на енер-
гетската дејност транзит на електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност транзит на еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност транзит на електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

            
  Бр. 02-2593/1                   Претседател, 

20 ноември 2009 година            Димитар Петров, с.р.  
     Скопје 

Прилог 1  
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРAНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за трговија  и услуги, КОРЛЕА ДОО 

Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр. 36/3-3, 
Општина Центар Скопје, Република Македонија   

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Транзит на електрична енергија  
3. Датум на издавање на лиценцата:  
20.11. 2009 година  
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
20.11. 2019 година  
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 42.09.1/09 
7. Број на деловниот субјект – 6146279 
8. Единствен даночен број – 4030006606319 
9. Вид и обем на енергетската  дејност 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност транзит на  електрична 
енергија преку преносниот систем на Република Маке-
донија. 

Транзит на електрична енергија, во смисла на оваа 
лиценца, се смета пренесување на  електрична енергија 
преку преносниот систем на Република Македонија во 
рамките на деклариран преносен капацитет на пренос-
ниот систем поврзан со соседните држави, од кои се 
превзема / испорачува електрична енергија, за да се ре-
ализира одредена трансакција за која се обврзал носи-
телот на лиценцата да ја превземе / испорача на лица 
надвор од земјата. 

  
10. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта: 
Енергетската дејност транзит на електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучува-
ње на соодветни договори со преносниот систем опера-
тор за закуп на прекугранични преносни капацитети од 
декларираните капацитети на интерконекциските еле-
ктрични граници на преносниот систем за електрична 
енергија на Република Македонија, за пренесување на 
електричната енергија која се обврзал да ја превземе / 
испорача на лица надвор од земјата, согласно мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и пазарни-
те правила за електрична енергија.  
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11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност транзит на електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата ќе ја врши низ територијата 
на Република Македонија. 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди доволен преносен капацитет согласност 

со пазарните правила, мрежните правила за пренос, за 
количините на електрична енергија и/или моќност кои 
се обврзал да ги транзитира преку преносниот систем 
на земјата; 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос на електрична енергија и пазарните правила. 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја транзитира, согласно 
со пропишаните норми за квалитет и склучените дого-
вори; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија согласно пазарните правила за еле-
ктрична енергија. 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаи за трансакциите и деловните активности во 
врска со транзитот на електрична енергија низ терито-
ријата на Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста транзит на 
електрична енергија, заштита на конкуренцијата, зашти-
та на потрошувачите, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

13. Обврска за  одвоена сметководствена евиденција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за 
финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија, како и подато-
ци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капаци-
тет и регулирани услуги, во текот на извештајната го-
дина, за секој месец поодделно. 

15. Обврска за доставување на други извештаи, ин-
формации и податоци во врска со вршењето на дејно-
ста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за транзитираните набавените и ис-
порачаните количини на електрична енергија според 
купопродажните договори, согласно Табела 1 која е со-
ставен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата   
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

18. Мерки во случај на неисполнување на обврски-
те на носителот на лиценцата  

 Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца,  

 Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе 
мерки согласно Правилникот за условите, начинот, 
постапката за издавање, менување, продолжување и 
одземање нa лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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2786. 
Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.11.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 26,740 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98       до 27,975 
   
б) Дизел гориво                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                   до 26,434 
   
в) Масло за горење                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 26,205 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 23,749 

 
Член 2 

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

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

   
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95             до 63,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98             до 64,50 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)           до 50,50 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 39,50 

г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС               до 29,546 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит 
пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит 
пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  
табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно 
оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                        до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                        до 0,080 
 
б) Дизел гориво                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,030 



Стр. 44 - Бр. 141 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 ноември 2009 
 

в) Масло за горење                       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 0,040 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                   до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                        до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                        до 0,890 
 
б) Дизел гориво                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,300 
 
в) Масло за горење                       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 0,300 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                   до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 21,980 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98         до 22,016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,332 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 3,230 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                до 0,100 

 
 

Член 6 
Во малопродажните цени согласно членот 2 од оваа 

одлука, трошоците на прометот на секој поодделен 
нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 
24.11.2009 година. 

 
        Бр. 02-2621/1                            
23 ноември 2009 година                       Претседател, 

      Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
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