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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2293. 

УКАЗ БР. 47 
од 12 септември 2008 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана (“Службен весник на Република Македони-
ја“ број 42/2001) 

 
СЕ ОТПОВИКУВА 
 
полковник Тодоровски Димитрија Слободан 
ФЧ: полковник, по формација полковник, 
лична ВЕС: 31440 ЕМБГ: 3108961450183 
До сега: Воен Аташе во Атина, Република Грција. 
Отповикувањето да се изврши на 13.08.2008 година. 
 
      Бр. 07-765                                Претседател 

12 септември 2008 година     на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
2294. 

УКАЗ БР. 48 
од 12 септември 2008 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана (“Службен весник на Република Македони-
ја“ број 42/2001) 

 
СЕ ОТПОВИКУВА 
 
полковник Котески Ванчо Горанчо 
ФЧ: полковник, по формација полковник, 
лична ВЕС: 31140 ЕМБГ: 1808965440020 
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 Огласен дел........................................... 1-28
 

 
 
До сега: Воен Аташе во Берлин, Република Герма-

нија. 
Отповикувањето да се изврши на 14.08.2008 го-

дина. 
 
  Бр. 07-766                                  Претседател 

12 септември 2008 година     на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
2295. 

УКАЗ БР. 49 
од 12 септември 2008 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001) 

 
СЕ ОТПОВИКУВА 
 
полковник Ончески Благоја Златко 
ФЧ: полковник, по формација полковник, 
лична ВЕС: 31139 ЕМБГ: 1104955450160 
До сега: Воен Аташе во Вашингтон, Соединети 

Американски Држави. 
Отповикувањето да се изврши на 15.08.2008 го-

дина. 
 

          Бр. 07-767                                 Претседател 
12 септември 2008 година     на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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2296. 
УКАЗ БР. 50 
од 12 септември 2008 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001) 

 
СЕ ОТПОВИКУВА 
 
потполковник Шонтевски Герасим Ванчо 
ФЧ: потполковник, по формација потполковник, 
лична ВЕС: 31139 ЕМБГ: 1801966450114 
До сега: Воен Аташе во Тирана, Република Албанија. 
Отповикувањето да се изврши на 15.08.2008 го-

дина. 
 

          Бр. 07-768                                 Претседател 
12 септември 2008 година     на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2297. 

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за кори-
стење 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 26.08.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ  
СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движните ствари – Четири решеткасти че-
лични столбови како носечка конструкција на еле-
ктричните рефлектори со следната опрема: 

 
1 Рефлектори од типот JET 

2000 FAEL-Italija 
 
парчиња 

 
18 

2 Рефлектори од типот HNF 
2000 Elektrovina Slovenija 

 
парчиња 

 
42 

3 Метал халогена сијалица спо-
ред каталошки податоци се 
приклучува на мрежен напон 
380 V, индекс на репродукци-
ја на боја Ra> =65 и темпера-
тура на боја 45000К, снага 
2000W, HRI-T 2000 E40 Radium 
Germany. Сијалиците се во упо-
треба од IX месец 2003 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
парчиња 

 
 
 
 
 
 
 
 
60 

4 Лимено куќиште со монтира-
на следна опрема 
- осигурачи 
- пригушници Р=2000W, 
 u=450V “3 donic“ 
- прекидачи 
- бакарни шини 
Ормарот е со димензии 5 ме-
три х 2 метри Н=2.5 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
парчиња 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2 

 
сопственост на Република Македонија. 

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

на трајно користење на општина Битола без надоме-
сток. 

 
Член 3 

Правата и обврските при давањето на користење на 
движните ствари од член 1 на Одлуката се врши со До-
говор кој го склучуваат министерот за транспорт и вр-
ски и градоначалникот на Општина Битола во рок од 7 
дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 19-3425/1                     Заменик на претседателот 
26 август 2008 година             на  Владата на Република  
          Скопје                                         Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2298. 

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-
те претпријатија (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 
РАБОТА НА ЈП ХС ЗЛЕТОВИЦА - ПРОБИШТИП  

ЗА 2008 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Годишната инвести-
циона програма за работа на ЈП ХС Злетовица - Проби-
штип за 2008 година, број 0202-919/8 од 28.07.2008 го-
дина, донесена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“. 
 
         Бр. 19-3739/1               Заменик на претседателот 
9 септември 2008 година        на Владата на Република  

      Скопје                              Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2299. 

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи (“Службен весник на Република Македонија“ 
број 8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА 
ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Во Одлуката за давање на времено користење на 
движна ствар бр. 19-1243/1 од 4 март 2008 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
32/08) во членот 1, зборовите: “од 6 месеци“ се замену-
ваат со зборовите: “до 31.12.2009 година“. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 19-4046/1                   Заменик на претседателот 

9 септември 2008 година        на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2300. 

Врз основа на член 54 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 9.09.2008 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ПРАВДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии – Царинска управа, му преста-
нува користењето на движните ствари: 

 
Ред. 
бр. Опис на стока Количина 

1. Дрвени палети со метални 
наставци 

1.000 парчиња 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се да-
ваат на трајно користење на Министерството за правда. 

 
Член 3 

Директорот на Царинската управа склучува дого-
вор со министерот за правда, за правата и обврските 
за користење на движните ствари 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. 19-4346/1                   Заменик на претседателот 

9 септември 2008 година        на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2301. 

Врз основа на член 54 и 54-А од Законот за кори-
стење 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 9.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  

И  ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука од досегашниот корисник ЈП за Во-

достопанство - Лисиче му престанува користењето на 
движните ствари и тоа два чамци (глисери). 

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

на трајно користење на Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство - Државен инспекто-
рат за земјоделство. 

 
Член 3 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и директорот на Јавното претпријатие 
за Водостопанство - Лисиче ќе склучат договор за 
уредувањето на правата и обврските за движните 
ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трај-
но користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
         Бр. 19-4376/1              Заменик на претседателот 
9 септември 2008 година        на Владата на Република  

       Скопје                      Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2302. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА  

ЕРМЕНИЈА 
 
1. За учество во НАТО/ПзМ вежбовна активност 

“Cooperative Lancer - 08“ (во натамошниот текст: веж-
бовната активност), која ќе се одржи во Ереван, Репуб-
лика Ерменија, во периодот од 06.10.2008 година до 
21.10.2008 година, се испраќа единица на Армијата на 
Република Македонија во состав од 21 (дваесет и еден) 
припадник на постојaниот состав на Армијата и тоа: 

- 3 (три) офицери,  
- 4 (четири) подофицери; и 
- 14 (четиринаесет) професионални војници. 
2. Финансиските трошоци за реализација на веж-

бовната активност, во кои влегуваат организацијата, 
транспортот, сместувањето, исхраната на учесниците 
во вежбовната активност, како и трошоците за потро-
шени материјално - технички средства за нејзино изве-
дување ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

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

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
        Бр. 19-4388/1               Заменик на претседателот 
9 септември 2008 година        на Владата на Република  

      Скопје                           Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2303. 
Врз основа на член 34, став 2 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

16/04, 128/06, 63/07 и 88/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.09.2008 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ  
НА ИЗВОЗ И УВОЗ 
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2304. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 26 
август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА-
ЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР НА ДЕКАДАТА НА 

РОМИТЕ 
 
1. Во Решението за разрешување и именување На-

ционален координатор на Декадата на Ромите  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 99/2008), во 
точка 2: 

- наместо „За Национален координатор на Декадата 
на Ромите се именува Неждет Мустафа, министер без 
ресор“ треба да стои: 

„За национален координатор на Декадата за вклучу-
вање на Ромите 2005 – 2015 година и на Стратегијата 
на Ромите на Република Македонија се именува Неж-
дет Мустафа, министер без ресор“. 

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

 
Бр. 33-3827/2                 Заменик на претседателот 

26 август 2008 година              на Владата на Република 
           Скопје                                  Македонија, 
                                      Ивица Боцевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2305. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/91, 46/93 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕК-
ТИВНИ  БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ - 

СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор-претставници на 

основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфе-
ктивни болести и фебрилни состојби-Скопје се имену-
ваат: 

- Сашо Бајрактаров 
- Бошко Методиев, доктор на медицина 
- Љубица Силјановска Ципушева 
- Енес Мемети, доктор на медицина.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 33-4141/1                      Претседател на Владата 
19 август 2008 година            на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

        Бр. 19-4199/1                    Заменик на претседателот 
9 септември 2008 година                   на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија,  
                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________________ 
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2306. 
Врз основа на член 11 став 1 од Законот за унапре-

дување и заштита на правата на припадниците на заед-
ниците кои се помалку од 20% од населението во Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 92/2008) Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
1. За директор на Агенцијата за остварување на 

правата на заедниците се именува д-р Габриела Ракиче-
виќ. 

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

 
  Бр. 33-4304/1                   Заменик на претседателот 

26 август 2008 година              на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                               Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
2307. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за рамно-
мерен регионален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 63/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА БИРОТО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 
1. Се разрешува Ресул Мемети од должноста дире-

ктор на Бирото за регионален развој, орган во состав на 
Министерството за локална самоуправа. 

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

 
Бр. 33-4305/1                Заменик на претседателот 

26 август 2008 година              на Владата на Република 
           Скопје                                 Македонија, 
                                        Ивица Боцевски, с.р. 

____________ 
2308. 

Врз основа  на член  22 став 2 од Законот за рамно-
мерен регионален развој (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 63/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26 август 2008 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО 
 ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 
1. За директор на Бирото за регионален развој, ор-

ган во состав на Министерството за локална самоупра-
ва, се именува Џемаил Ељмази. 

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

 
Бр. 33-4306/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2008 година              на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                               Ивица Боцевски, с.р. 

2309. 
Врз основа на член 6, став 3 од Законот за Царин-

ската управа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/2004, 81/2005 и 107/2007), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 26 
август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК  
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

 
1. Се разрешува Илир Мемети од должноста заме-

ник на директорот на Царинската управа, орган во со-
став на Министерството за финансии. 

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

 
       Бр. 33-4307/1                     Заменик на претседателот 
26 август 2008 година               на Владата на Република 
             Скопје                                       Македонија, 
                                                       Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
2310. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26 август 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА 

ИНСПЕКЦИЈА 
 
1. Се разрешува Бејтула Касaми од должноста дире-

ктор на Државниот инспекторат за техничка инспекци-
ја, орган во состав на Министерството за економија. 

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

 
      Бр. 33-4308/1                 Заменик на претседателот 
26 август 2008 година              на Владата на Република  

     Скопје                             Македонија, 
                                 Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
2311. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26 август 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 

 
1. Се разрешува Феџри Сељами од должноста дире-

ктор на Државниот инспекторат за труд, орган во со-
став на Министерството за труд и социјална политика. 

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

 
       Бр. 33-4309/1                Заменик на претседателот 
26 август 2008 година              на Владата на Република  

     Скопје                             Македонија, 
                                  Ивица Боцевски, с.р. 
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2312. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 
и 82/2008), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 

 
1. Се разрешува Арсим Хасани од должноста заме-

ник на директорот на Агенцијата за иселеништво. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 33-4310/1                     Заменик на претседателот 
26 август 2008 година               на Владата на Република 
             Скопје                                       Македонија, 
                                                       Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
2313. 

Врз основа  на член  8 став 1 од Законот за воздухоп-
ловство (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 14/2006 и 24/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУ-

ХОПЛОВСТВО 
 
1. Се разрешува Ернад Фејзулаху од должноста ди-

ректор на Агенцијата за цивилно воздухопловство. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 33-4311/1                     Заменик на претседателот 

26 август 2008 година              на Владата на Република 
    Скопје                                        Македонија, 
                                               Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
2314. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОР  
ТЕТОВО 

 
1. За директор на Затвор Тетово се именува Асим 

Бајрами. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 33-4312/1                Заменик на претседателот 

26 август 2008 година              на Владата на Република 
           Скопје                                    Македонија, 
                                       Ивица Боцевски, с.р. 

2315. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН 
ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО ВЕЛЕС 
 
1. Се разрешува Митасин Беќири од должноста за-

меник на директорот на Казнено-поправен дом Идри-
зово со Отворено одделение во Велес. 

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

 
  Бр. 33-4313/1                   Заменик на претседателот 

26 август 2008 година              на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                               Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
2316. 

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ОД ОТВОРЕН 

ВИД СТРУГА 
 
1. Се разрешува Вибар Хани од должноста директор 

на Казнено-поправен дом од отворен вид Струга. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 33-4314/1                     Заменик на претседателот 
26 август 2008 година               на Владата на Република 
             Скопје                                       Македонија, 
                                                       Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
2317. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК  
НА ДИРЕКТОРОТ НА ВОСПИТНО ПОПРАВЕН ДОМ 

ТЕТОВО 
 
1. Се разрешува Адем Беџети од должноста заме-

ник на директорот на Воспитно - поправен дом Тетово. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 33-4315/1                Заменик на претседателот 
26 август 2008 година              на Владата на Република  

     Скопје                           Македонија, 
                                Ивица Боцевски, с.р. 
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2318. 
Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК  
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР ОХРИД 

 
1. Се разрешува Кујтим Ќоку од должноста заменик 

на директорот на Затвор Охрид. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 33-4316/1                     Заменик на претседателот 
26 август 2008 година               на Владата на Република 
             Скопје                                       Македонија, 
                                                       Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
2319. 

Врз основа на член 166 став 3 од Законот за возду-
хопловство (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/2006 и 24/2007), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА КОМИ-
СИЈАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА НЕСРЕЌИ И  

СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ 
 
1. За постојан член на Комисијата за испитување на 

несреќи и сериозни инциденти се именува Сотир Ко-
стов, раководител на сектор во Агенцијата за цивилно 
воздухопловство. 

2. Со донесувањето на ова решение престанува да 
важи решението за именување постојан член на Коми-
сијата за несреќи и сериозни инциденти бр. 33-4403/2 
од 22 септември 2006 година, објавено во “Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 106/2006. 

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

 
  Бр. 33-4318/1                   Заменик на претседателот 

26 август 2008 година              на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                               Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
2320. 

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 и 137/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26.08.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за приоритетна изработка на ур-

банистички планови во Република Македонија во 2008 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 21/08, 29/08, 39/08, 54/08 и 79/08), во точката 1 по 
потточка 1.7. се додаваат 11 нови потточки 1.8., 1.9., 
1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17. и 1.18. 
кои гласат: 

1.8. Изработка на ДУП СРЦ Кале – планот ќе го фи-
нансира и изработува општина Центар; 

1.9. Изменување и дополнување на ДУП Буњаковец 
2 (во опфатот на Треска) – планот ќе го финансира и 
изработува општина Центар; 

1.10. Изработка на ДУП Централно зеленило покрај 
река Вардар – (Градски Парк 2) – планот ќе го финан-
сира и изработува општина Центар; 

1.11. Изработка на ДУП Маџир маало – планот ќе 
го финансира и изработува општина Центар; 

1.12. Изработка на ДУП Крњево – планот ќе го фи-
нансира и изработува општина Центар; 

1.13. Изработка на ДУП Клинички блок – планот ќе 
го финансира и изработува општина Центар; 

1.14. Изменување и дополнување на ДУП Стара же-
лезничка станица – планот ќе го финансира и изработу-
ва општина Центар; 

1.15. Изменување и дополнување на ДУП Тасино 
Чешмиче – планот ќе го финансира и изработува оп-
штина Центар; 

1.16. Изменување и дополнување на ДУП за месно-
ста „Чекоштина“ Охрид – планот ќе го финансира и 
изработува општина Охрид; 

1.17. Изработка на ДУП за болнички простор 
Охрид, УЗ 12 дел од урбан блок 12.2. – планот ќе го 
финансира и изработува општина Охрид; 

1.18. Изменување и дополнување на ДУП за УЗ 8 
блок 8.2. Охрид – планот ќе го финансира и изработува 
општина Охрид. 

Потточките 1.8., 1.9., 1.10. и 1.11. стануваат потточ-
ки 1.19., 1.20., 1.21. и 1.22. 

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

 
 Бр. 19-4227/1                    Заменик на претседателот 

26 август 2008 година             на Владата на Република 
          Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
2321. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.09.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

2008 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изработка на урбанистички 

планови во Република Македонија во 2008 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 21/08), во точката 2 пот-
точките 2.2. и 2.4. се бришат. 

Потточката 2.3. станува потточка 2.2. 
Во потточката 2.5. која станува потточка 2.3. изно-

сот „2.000.000,00 денари“ се заменува со износ  
„1.000.000,00 денари.“ 

Потточката 2.6. станува потточка 2.4. 
По потточка 2.7. која станува потточка 2.5., се дода-

ваат 3 нови потточки 2.6., 2.7. и 2.8. кои гласат: 
„2.6. Изработка на Урбанистички проекти и Урба-

нистички планови за потребите на Агенцијата за млади 
и спорт во Струмица и Шуто Оризари 

    500.000,00 денари 
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2.7. Средства за ревизија на урбанистички планови 
од Програмата за изработка на урбанистички планови 
во Република Македонија во 2008 година и Програмата 
за приоритетна изработка на урбанистички планови во 
Република Македонија за 2008.  

    1.000.000,00 денари 
2.8. Изработка на елаборати за услови за планирање 

за урбанистички планови вон урбанистички опфат. 
    3.000.000,00 денари“. 

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

 
   Бр. 19-4517/1              Заменик на претседателот 

9 септември 2008 година        на Владата на Република 
            Скопје                                  Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2322. 

Врз основа на член 88 став 1 точка в) и став 2 и 
член 184 точка л) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 95/05, 
25/07 и 7/08), а во врска со член 242 став 2 од Законот 
за општа управна постапка („Службен весник на РМ” 
бр. 38/2005), Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана на 20.08.2008 година донесе  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Тарифникот за ви-

сината на надоместоците на Македонската Берза АД 
Скопје број 09-1363/2 од 15.05.2008 година. 

2. СЕ НАЛОЖУВА на Македонската Берза АД 
Скопје во рок од 7 календарски дена од денот на прие-
мот на ова Решение во Тарифникот од точка 1 на ова 
Решение да ги изврши следните измени: 

- во глава 1. Котација на хартии од вредност, едно-
кратниот надоместок за котација од 0,03% од номинал-
ната вредност на вкупно издадените акции да го нама-
ли и истиот да не изнесува повеќе од 10.000 денари и 
Годишниот надоместок за котација од  120.000 денари 
да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 50.000 
денари; 

- во глава 2. Членство во берза, да го избрише делот 
ослободување  од месечна членарина доколку се оства-
рени месечни берзански провизии над 100.000,00 дена-
ри, без провизија од блок трансакции; 

- во глава 2. Членство во берза, Надоместокот за 
прием на членство на Македонската берза од 398.000 
денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 
330.000 денари; 

- во глава 2. Членство во берза,- во делот месечен 
надомест за приклучување во БЕСТ системот, едно-
кратната берзанска такса за приклучување во БЕСТ си-
стемот од 120.000 денари да ја намали и истата да не 
изнесува повеќе од 50.000 денари и за секоја работна 
станица од 22.000 денари да ја намали и истата да не 
изнесува повеќе од 15.000 денари; 

- во глава 2. Членство во берза, во делот месечен 
надомест за користење на БЕСТ системот, месечниот 
надомест од 2.400 денари да го намали и истиот да не 
изнесува повеќе од 2000 денари за една работна стани-
ца; од 1.800 денари да го намали и истиот да не изнесу-
ва повеќе од 1.500 денари за втора работна станица; од 
1.200 денари да го намали и истиот да не изнесува 
повеќе од 1.000 денари за секоја наредна станица; 

- во глава 2. Членство во берза,- во делот Надоме-
сток за користење на Берза-Нет, месечниот надомест 
од  3.600 денари да го намали  и истиот да  не изнесува 
повеќе од 1.000 денари до 5 корисника по членка; 

- во глава 2. Членство во берза - месечниот надоме-
сток за комуникациско поврзување со Централниот 
депозитар на хартии од вредност преку комуникаци-
ската мрежа на Македонска берза од 4.800 денари да го 
намали и истиот да не изнесува повеќе од 3.000 денари; 

- во глава 2. Членство во берза,- надоместокот за 
полагање стручен испит за познавање Процедури за тр-
гување на Македонската  Берза од  7.200 денари да го 
намали и истиот да не изнесува повеќе од 3.000 денари; 

- во глава 2. Членство во берза,- месечниот надоме-
сток за користење на набљудувачка станица од страна 
на членките на Берзата од 1.900 денари да го  намали и 
истиот да не изнесува повеќе од 1.500 денари; 

- во глава 3. Тргување, во делот акции (куповна и 
продажна страна), надоместокот од  0,42% за трансак-
ција до 1.000.000 денари да го намали и истиот да не 
изнесува повеќе од 0,1%, надоместокот од 0,19% за 
трансакции од 1.000.001-5.000.000 денари да го намали 
и истиот да не изнесува повеќе од 0,05% и надоместо-
кот од 0,09%  за трансакции со вредност над 5.000.000 
денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 
0,02%; 

- во глава 3. Тргување, во делот акции (куповна и 
продажна страна) да го избрише 50% понискиот надо-
мест доколку членките на Берзата тргуваат како прин-
ципал (во свое име и за своја сметка); 

- во глава 6. Надоместоци за блок трансакции (ку-
повна и продажна страна), за трансакции во вредност 
до 20.000.000 денари надоместокот од 0,38% да го на-
мали и истиот да не изнесува повеќе од 0,25%, за 
трансакции во вредност од 20.000.001 до 50.000.000 де-
нари надоместокот од 0,24% да го намали и истиот да 
не изнесува повеќе од 0,15%, за трансакции во вред-
ност од 50.000.000 до 100.000.000 денари надоместокот 
од 0,19% да го намали и истиот да не изнесува повеќе 
од 0,10% и за трансакции над 100.000.000 денари надо-
местокот од 0,12% да го намали и истиот да не изнесу-
ва повеќе од 0,075%; 

- во глава 7. да ги избрише надоместоците за јавни 
берзански аукции во делот надоместок за продажба на 
примарни емисии на хартии од вредност - куповна 
страна; 

- во глава 7. надоместокот за трансакции до 
1.000.000 денари од куповна страна модел ,,на парче,, 
од 0,42% да го намали и истиот да не изнесува повеќе 
од 0,40%; 

- во глава 10. еднократниот надоместок за користе-
ње на ВЕБ страната на Берзата за објавување на пода-
тоци за јавните понуди на хартии од вредност од 3.600 
денари + ДДВ да го намали и истиот да не изнесува 
повеќе од 3.000 денари+ДДВ по доставување на пода-
тоците и објавување на ВЕБ страницата на Берзата;  

- во глава 10. месечен надомест за користење на 
ВЕБ страната на Берзата за објавување на податоци за 
јавните понуди на хартии од вредност од 1.800 денари 
+ ДДВ да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 
1.500 денари+ ДДВ, за секои изминати 30 календарски 
денови по објавувањето на податоците на ВЕБ страни-
цата на Берзата;  

- во глава 10. еднократен надомест за користење на 
ВЕБ страната на Берзата за објавување на податоци за 
јавните понуди на хартии од вредност од 12.000 денари 
+ДДВ да го намали и истиот да не изнесува повеќе од  
10.000 денари + ДДВ , по доставување на понудата за 
откуп и објавување на ВЕБ страницата на Берзата;  

- во глава 10. месечниот надомест за објавување на 
понуда за откуп од 3.600 денари + ДДВ да го намали и 
истиот да не изнесува повеќе од 3.000 денари + ДДВ, 
за секои изминати 30 календарски денови по објавува-
њето на податоците на ВЕБ страницата на Берзата;  
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- во глава 10. месечниот надомест за објавување на 
податоци од друштвата за управување со фондови од 
7.200 денари + ДДВ да го намали и истиот да не изне-
сува повеќе од  3.000 денари + ДДВ; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, со право на ре-
дистрибуција, надоместокот за дистрибуција на берзан-
ски информации што се дистрибуираат во реално вре-
ме со право на редистрибуција наместо да се одредува 
на договорна основа со заинтересираната страна да го 
измени и истиот да не изнесува повеќе од 120.000,00 + 
ДДВ на годишно ниво; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, со право на ре-
дистрибуција, да го избрише надоместокот за дистри-
буција на берзански информации на издавачи што се 
дистрибуираат во реално време со право на редистри-
буција; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, без право на 
редистрибуција, да го избрише месечниот надоместок 
за дистрибуција на берзански информации  што се ди-
стрибуираат во реално време без право на редистрибу-
ција-Ниво 1; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, без право на 
редистрибуција, месечниот надоместок за дистрибуци-
ја на берзански информации што се дистрибуираат во 
реално време без право на редистрибуција - Ниво 1 и 
Ниво 2 од 18.000 денари +ДДВ да го намали и истиот 
да не изнесува повеќе од 5.000 денари +ДДВ; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, без право на 
редистрибуција, месечниот надоместок за дистрибуци-
ја на берзански информации што се дистрибуираат во 
реално време, без право на редистрибуција-Продукт 
МБ НЕТ од 24.000 денари +ДДВ да го намали и истиот 
да не изнесува повеќе од 10.000 денари +ДДВ; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, без право на 
редистрибуција, месечниот надоместок за дистрибуци-
ја на берзански информации што се дистрибуираат во 
реално време, без право на редистрибуција-Продукт 
БЕСТ НЕТ, за домашни физички/правни лица, претпла-
тата за 30 дена од 2.360 денари +ДДВ да ја намали и 
истата да не изнесува повеќе од 1.000 денари +ДДВ, 
претплатата за 90 дена од 6.195 денари +ДДВ да ја на-
мали и истата да не изнесува повеќе од 2.500 денари 
+ДДВ, претплатата за 180 дена од 10.620 денари +ДДВ 
да ја намали и истата да не изнесува повеќе од 4.500 
денари +ДДВ, претплатата за 360 дена од 17.700 дена-
ри +ДДВ да ја намали и истата да не изнесува повеќе 
од 8.000 денари +ДДВ; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, без право на 
редистрибуција, месечниот надоместок за дистрибуци-
ја на берзански информации што се дистрибуираат во 
реално време, без право на редистрибуција-Продукт 
БЕСТ НЕТ, за странски физички/правни лица, претпла-
тата за 30 дена од 50 евра да ја намали и истата да не 
изнесува повеќе од 16 евра, претплатата за 90 дена од 
110 евра да ја намали и истата да не изнесува повеќе од 
41 евро, претплатата за 180 дена од 180 евра  да ја на-
мали и истата да не изнесува повеќе од 74 евра, претп-
латата за 360 дена од 300 евра да ја намали и истата да 
не изнесува повеќе од 130 евра; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат со задоцнување од најмалку 10 
минути, годишниот надоместок за дистрибуција на 
берзански информации-Ниво 1  што се дистрибуираат  
со задоцнување од најмалку 10 минути, со право на ре-
дистрибуција од 100.000 денари +ДДВ да го намали и 
истиот да не изнесува повеќе од 80.000 денари +ДДВ; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Други берзански инфор-
мации, надоместокот за издавање потврда во врска со 
историски податоци од тргувањето за поединечна хар-
тија од 250  денари +ДДВ да го намали и истиот да не 
изнесува повеќе од 180 денари +ДДВ; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Други берзански инфор-
мации, да го избрише надоместокот за доставување од-
говор на барање во врска со историски податоци од тр-
гувањето за поединечна хартија; 

- во глава 12 Ослободувања по точка 12. 1 да додаде 
нова точка 12.2 која гласи „Одлука на одборот на 
директори на Берзата од точка 12.1 се применува по 
добивање согласност од Комисијата за хартии од вред-
ност“; 

- во глава 13 Усогласување на висината на надоме-
стоците со промените во курсот на денарот  процентот 
од 2% да го измени на 5%. 

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје по 
постапувањето по точка 2 од ова решение да достави 
до Комисијата за хартии од вредност пречистен текст 
на Тарифникот на Македонска берза АД Скопје. 

4. Жалбата изјавена против ова Решение не го одла-
га неговото извршување.  

5. Ова решение влегува во сила со денот на прие-
мот од Македонска берза АД Скопје и истото  ќе се об-
јави во "Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 08-2018/12         Комисија за хартии од вредност 

20 август 2008 година                 Претседател,                                             
    Скопје                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

_____________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2323. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за дел од катастарската општина Лозово – 
Општина Лозово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за дел од КО Лозово, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-12835/1   

11 септември 2008 година                      Директор, 
             Скопје                     Љупчо Георгиевски, с.р. 
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2324. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Лозово – Општина Лозово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за дел од КО Лозово, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-12836/1   

11 септември 2008 година                   Директор, 
             Скопје                     Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2325. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за дел од катастарската Општина Милино 
– Општина Лозово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за дел од КО Мили-
но, установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
   Бр. 09-12837/1                           

11 септември 2008 година                  Директор, 
             Скопје                     Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2326. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската Општина Милино – Општина Лозово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за дел од КО Мили-
но, установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
   Бр. 09-12838/1          

11 септември 2008 година                  Директор, 
             Скопје                     Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2327. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за дел од катастарската Општина Градо-
шорци – Општина Василево. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за дел од КО Градо-
шорци, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
   Бр. 09-12839/1         

11 септември 2008 година                   Директор, 
             Скопје                     Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2328. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Градошорци – Општина Василево. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за дел од КО Градо-
шорци, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
        Бр. 09-12840/1                                  
11 септември 2008 година                  Директор, 
              Скопје                         Љупчо Георгиевски, с.р. 
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2329. 
Врз основа на член 152, став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за дел од катастарската општина Добрејци 
– Општина Струмица. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за дел од КО Добреј-
ци, установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
        Бр. 09-12841/1                                  
11 септември 2008 година                  Директор, 
              Скопје                         Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
2330. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Добрејци – Општина Струмица. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за дел од КО Добреј-
ци, установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
        Бр. 09-12842/1                                  
11 септември 2008 година                   Директор, 
              Скопје                         Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2331. 

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 
36/07), член 28 од Законот за акцизите („Службен 
весник 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 да-
нокот 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 животната средина („Службен 
весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15.09.2008 година, 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 на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини               ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)            до 33,474 
- ЕУРОСУПЕР - 95             до 33,618 
- ЕУРОСУПЕР - 98             до 34,600 
   
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)            до 38,064 
   
в) Масло за горење               ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)             до 37,526 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)            до 37,945 
   
г) Мазут                  ден/кг 
- М-2                 до 27,022 
  

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 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 73,00 
- ЕУРОСУПЕР - 95               до 70,00 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 71,00 
 
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)              до 64,00 
 
в) Масло за горење                ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 52,50 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 53,00 
   
г) Мазут                  ден/кг 
- М-2                 до 32,535 
 
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 ЦЕ-
НИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пони-
ски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски 
(4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  табела и 
да изнесуваат: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати 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-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазу-
тот М-2 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-2, 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 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 0,150 
- ЕУРОСУПЕР - 95               до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 0,080 
 
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)              до 0,030 
  
в) Масло за горење               ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 0,040 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 0,040 
   
г) Мазут                   ден/кг 
- М-2                   до 0,050 
 

Член 4 
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 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)            до 24,540 
- ЕУРОСУПЕР - 95             до 21,924 
- ЕУРОСУПЕР - 98             до 21,790 

б) Дизел гориво               ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)            до 12,443 
   
в) Масло за горење               ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 3,226 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 3,230 
   
г) Мазут                   ден/кг 
- М-2                   до 0,100 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група 
изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 16.09.2008 година. 

 
         Бр. 02-1517/1                
15 септември 2008 година                Претседател, 
              Скопје                             Славе Ивановски, с.р. 

______________ 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2332. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник РМ“ бр.150/07), објавува  

 
О Г  Л  А  С 

ЗА ИЗБОР НА 
 
1. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвини-

телство во Гостивар; 
2. Четири јавни обвинители во Вишото јавно обви-

нителство во Гостивар; 
3. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство  за гонење на организиран  криминал и ко-
рупција; и 
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4. Девет јавни обвинители во Основното јавно об-
винителство за гонење на организиран криминал и ко-
рупција. 

I. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на 
Вишото јавно обвинителство во Гостивар освен усло-
вите предвидени во член 44 и член 46 од Законот за 
јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ бр. 150/07) и 
Законот за измени и дополнување на Законот за јавно 
обвинителство („Сл. весник РМ“ бр. 111/08), потребно 
е  како посебен услов да имаат работно искуство од 
најмалку пет години години како јавен обвинител, со 
потврдени резултати во работата. 

II. Кандидатите за избор на јавни обвинители во 
Вишото јавно обвинителство во Гостивар освен  ус-
ловите предвидени во члeн 44  и член 46 од Законот 
за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ бр. 
150/07 ) и Законот за измени и дополнување на 
Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ 
бр. 111/08, потребно е како посебен услов да имаат 
работно искуство од најмалку  пет години години со  
потврдени резултати на правни работи, по положен 
правосуден испит.     

III. Кандидатот за избор на Основен јавен обвини-
тел на Основното јавно обвинителство за гонење на 
организиран  криминал и корупција и кандидатите за 
избор на јавни обвинители во Основното јавно обви-
нителство  за гонење на организиран  криминал и ко-
рупција освен  условите предвидени во члeн 44 и член 
46  од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на 
РМ“ бр.150/07) и Законот за измени и дополнување на 
Законот за јавно обвинителство („Сл. весник  на РМ“ 
бр. 111/08, потребно е како посебен  услов  да испол-
нуваат  работно искуство од најмалку  четири години 
како јавен обвинител со потврдени резултати во ра-
ботата. 

Заинтересираните кандидати пријавите да ги под-
несат до Советот на јавните обвинители на Републи-
ка Македонија бул.”Крсте Мисирков” бб во рок од  
15 дена (од денот на објавувањето во „Сл. весник на 
РМ“). 

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

_____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

2333. 
Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 

62 став 2 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Одлуката за дава-
ње на согласност на почетниот износ на пазарната 
вредност на радиофреквенциите, како еднократен на-
доместок за добивање на одобрение за користење на 
радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни 
комуникациски мрежи и услуги од третата генерација 
(3G) (˝Службен весник на Република Македонија˝ бр. 
110/2008)  Комисијата, како орган на Агенцијата за 
електронски комуникации на состанокот одржан на 
ден  11.09.2008 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА 3 (ТРИ) ОДОБРЕНИЈА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ  

И УСЛУГИ ОД ТРЕТАТА ГЕНЕРАЦИЈА (3Г) 
 

Член 1 
Се распишува јавен тендер за доделување на одо-

бренија за користење на радиофреквенции за обезбеду-
вање на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги 
од третата генерација (3G) според стандардот IMT 
2000/UMTS во Република Македонија. 

Член 2 
Предмет на јавниот тендер е доделување на 3 (три) 

одобренија за користење на радиофреквенции за обез-
бедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и 
услуги од третата генерација (3G) според стандардот 
IMT2000/UMTS на целата територија на Република 
Македонија од следните радиофреквенциски опсези: 

 
1. 2x15 MHz:   B1 (1935 – 1950 MHz) и B1' (2125 – 2140 
MHz) UMTS FDD и 

   5 MHz:    b (1905 – 1910  MHz) UMTS TDD 
 

2. 2x15 MHz: C1 (1950 – 1965 MHz) и C1' (2140 – 2155 
MHz) UMTS FDD и 

    5 MHz:    c (1910 – 1915 MHz) UMTS TDD 
 

3. 2x15 MHz: D1 (1965 – 1980  MHz) и D1' (2155 – 2170  
MHz) UMTS FDD и 

   5 MHz:    d (1915 – 1920 MHz) UMTS TDD 
 

Член 3 
Право на учество на јавниот тендер за доделување 

на одобрение за користење на радиофреквенции од 
член 2 на оваа одлука имаат сите домашни и странски 
правни и физички лица кои ќе ја подигнат тендерската 
документација од член 11 на оваа одлука и кои поседу-
ваат или употребуваат јавни мобилни комуникациски 
мрежи и обезбедуваат јавни мобилни комуникациски 
услуги. 

 
Член 4 

Одобренијата за користење на радиофреквенции 
што се предмет на овој тендер се издава за време од 10 
години со право на продолжување на важноста на одо-
брението на начин и постапка утврдена во Законот за 
електронските комуникации. 

 
Член 5 

Критериуми за избор на најповолен понудувач за 
добивање на одобрение за користење на радиофреквен-
ции од член 2 на оваа одлука се: 

a) Висината на еднократниот надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции 

(ќе се вреднува со 4 поени) 
б) Цени за големопродажни услуги и тоа: 
- Цени за мобилни услуги  
(ќе се вреднува со 18 поени) 
- Цени за фиксни мобилни услуги (Wireless Local 

Loop) 
(ќе се вреднува со 18 поени) 
- Цени за Интернет  
(ќе се вреднува со 18 поени) 
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в) Цени за услуги за граѓани и тоа: 
- Цени за мобилни услуги 
(ќе се вреднува со 14 поени) 
- Цени за фиксни мобилни услуги 
(ќе се вреднува со 14 поени) 
- Цени за Интернет 
(ќе се вреднува со 14 поени) 
 

Член 6 
Понудувачот треба да даде писмена изјава дека ќе 

започне со работа во рок од шест месеци од денот на 
добивање на одобрението за користење на радиофре-
квенции, дека во рок од една година од денот на доби-
вање на одобрението за користење на радиофреквенци 
ќе обезбеди 50% покриеност, а во рок од три години од 
денот на добивање на одобрението за користење на ра-
диофреквенции ќе обезбеди уште 30% покриеност, од-
носно 80% покриеност на населението на Република 
Македонија. 

 
Член 7 

(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вред-
ност на радиофреквенциите, како еднократен надоме-
сток за добивање на одобрение за користење на радио-
фреквенции од член 2 на оваа одлука изнесува 
10.000.000 евра. 

(2) Понудувачите треба да достават банкарска га-
ранција во износ од 10% од висината на понудениот 
износ на еднократниот надоместок за довивање на одо-
брение за користење на радиофреквенции од член 2 на 
оваа одлука. 

 
Член 8 

Понудувачот има право да поднесе една понуда за 
доделување на одобрение за користење на радиофре-
квенции од член 2 на оваа одлука.  

 
Член 9 

(1) Рокот за доставување на понудите е 60 дена од 
денот на објавување на јавниот тендер во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

(2) 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. 

(3) 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˝. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) На предната страна на ковертот на горниот лев 
агол треба да биде испечатен текст ˝НЕ ОТВОРАЈ˝ и 
бројот кој се однесува на тендерот, а во средината на 
ковертот адреса на која треба да се достави понудата. 

 
Член 10 

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 
просториите на Агенцијата за електронски комуника-
ции на 13.11.2008 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 11 

Заинтересираните страни можат да ја добијат тен-
дерската документација по уплата на износ од 500 (пет-
стотини) евра во денарска противвредност по средниот 
курс на Народна банка на Република Македонија на ед-
на од сметките на Агенцијата за електронски комуни-
кации во Тутунска банка-Скопје или во Комерцијална 
банка-Скопје, а истата ќе може да се подигне во архи-
вата на Агенцијата за електронски комуникации секој 
работен ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од  
19.09.2008 година. 

 
Член 12 

(1) Лице за контакт од кои заинтересираните страни 
можат да добијат дополнителни информации исклучи-
во во писмена форма преку електронска пошта, е Миле 
Вељанов, е-маил: mile.veljanov@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.aec.mk 

 
Член 13 

Потребната придружна документација ќе биде поб-
лиску специфицирана во тендерската документација. 

 
Член 14 

Понудувачите ќе бидат известени за донесената од-
лука по јавниот тендер во рок од 7 дена од нејзиното 
донесување. 

 
Член 16 

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

 
  Бр. 11-198/1     Агенција за електронски комуникации 

11 септември 2008 година               Комисија 
      Скопје                            Претседател,  

                                      Софче Јовановска, с.р. 
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