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231. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 27 јану-
ари 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МЕДИЦИНСКИ 
ТИМ ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА 

ВО АВГАНИСТАН 
 
1. За учество во мировната операција во состав на 

Меѓународните сили за безбедносна поддршка на Ав-
ганистан - ИСАФ како дел од здружениот медицински 
тим од земјите потписнички на САД - Јадранската по-
велба, се испраќа единица на Армијата на Република 
Македонија - медицински тим во состав од 4 (четири) 
припадници на Армијата на Република Македонија  
(еден офицер, двајца подофицери и едно цивилно лице 
на служба во Армијата). 

2. Единицата на Армијата на Република Македонија 
од точката 1 на оваа одлука, се испраќа за период од 
шест месеца, сметано од февруари 2009 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана и медицинска заштита на учесниците во 
мировната операција од точката 1 на оваа одлука,  како 
и платите и надоместоците на платите на учесниците 
во мировната операција ги обезбедува Министерството 
за одбрана на Република Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана на Република Македонија. 
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 на урбанистичките планови, а се во 

согласност со Просторниот план на 
Републиката и за начинот на изработ-
ка и чување на картираните подлоги 
од урбанистичките планови................. 56

251. Решение за  конверзија на  податоци-
те од  катастар на  земјиште  во ката-
стар на недвижности............................. 57

252. Решение за стапување во примена на 
востановен катастар на недвижности.. 57

253. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 57

254. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности..................................... 58

255. Решение за стапување во примена на 
востановен катастар на недвижности.. 58

256. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на 2 (две) одобре-
нија за користење на радиофреквен-
ции за обезбедување на јавни мобил-
ни комуникациски мрежи и услуги од 
третата генерација  (3G)........................ 58

 Огласен дел........................................... 1-36
 

5. По завршувањето на учеството во мировната 
операција, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-481/1                        Претседател 

27 јануари 2009 година     на Собранието на Република 
     Скопје                              Македонија, 
                                  Трајко Вељаноски, с.р. 

______________ 
232. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на ден 27 
јануари 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИ-
ЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР, АЛТЕА 

 
1. За учество во мировната операција на Европската 

унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА, се ис-
праќа еден припадник на Армијата на Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Армијата), подофицер 
за превентивна медицина, во командата на ЕУФОР во 
Сараево. 

2. Припадникот на Армијата од точката 1 на оваа 
одлука, се испраќа за период од шест месеца, сметано 
од февруари 2009 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на 
припадникот на Армијата од точката 1 на оваа одлука, 
ги обезбедува Република Македонија. 
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4. Подготовките и организацијата и учеството во ми-
ровната операција ќе ги изврши Министерството за од-
брана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-482/1                        Претседател 

27 јануари 2009 година     на Собранието на Република 
     Скопје                              Македонија, 
                                Трајко Вељаноски, с.р. 

______________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
233. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.01.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ И ДЕЛОКРУГ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО 

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање и делокруг на Коорди-

нативно тело за интелектуална сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 56/07 и 32/08), 
по член 3, се додава нов член 3-а, кој гласи: 

 
„Член 3-а 

Членовите на Координативно тело за интелектуална 
сопственост за учество во работата на седниците имаат 
право на месечен надомест во износ од: 

а) за раководител по 5.000 денари, 
б) за заменик раководител по 4.000 денари, 
в) за членови по 3.000 денари. 
Средствата се обезбедени во Потпрограма 15 – Вна-

трешен пазар, ставка 425 – договорни услуги од буџе-
тот на Министерството за економија. 

Надоместоците утврдени во став 1 на член 3-а, ќе 
ги исплатува Министерството за економија.“ 

 
Член 2 

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

 
         Бр. 19-159/1                    Заменик на претседателот 
20 јануари 2009 година            на Владата на Република 
            Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
234. 

Врз основа на член 42 од Законот за државните 
службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 
17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06 и 37/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 13.01.2009 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  УТВРДУВАЊЕ  НА  ВРЕДНОСТА НА БОДОТ 
ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

ЗА 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за платите на државните служ-

беници за 2009 година изнесува 75,3 денари. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1.01.2009 година. 

 
Бр. 19-257/1                       Заменик на претседателот 

13 јануари 2009 година           на Владата на Република 
   Скопје                                       Македонија 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

____________ 
235. 

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 6.11.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРОТИВПО-
ЖАРНИОТ СОЈУЗ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-
јата за заштита и спасување му престанува користење-
то на движните ствари кои се дадени во Прилог бр. 1, 
што е составен дел на оваа одлука. 

Движните ствари од став 1 на овој член се даваат 
без надоместок на трајно користење на Противпожар-
ниот сојуз на Република Македонија. 

 
Член 2 

Примопредавањето на движните ствари од член 1 
на оваа одлука со целокупната техничка документаци-
ја, ќе се изврши меѓу Дирекцијата за заштита и спасу-
вање со денот на склучувањето на Договорот и Про-
тивпожарниот сојуз на Република Македонија. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 19-4935/1              Заменик на претседателот 

6 ноември 2008 година           на Владата на Република 
           Скопје                                Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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236. 
Врз основа на член 29, став 5 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2009 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
166/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.01.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА 
НА КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ ПО РЕКАТА ВАРДАР 
И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО ФЕКАЛНИТЕ 

ВОДИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 
1. Средствата во Буџетот на Република Македонија 

за 2009 година, утврдени во Раздел 130.01 – Мини-
стерство за транспорт и врски, Потпрограма 3А – Ка-
питални дотации до ЕЛС, Ставка 488-3А, Изградба на 
каскадните прегради на реката Вардар, во износ од 
146.000.000 денари се распоредуваат на: 

 
Општина Ѓорче Петров......... 66.000.000 
- за изградба на канализациона
мрежа во општина Ѓорче Петров 66.000.000  
Општина Сарај........................ 50.000.000 
- за изградбата на колектор-
ските системи за населените
места Грчец, Глумово, Шише-
во, општина Сарај 50.000.000  
Град Скопје.............................. 30.000.000 
- изградбата на колекторите по
левиот и десен брег на реката
Вардар до идната пречисти-
телна станица за Скопје 30.000.000  
 ВКУПНО: 146.000.000 

 
2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се кори-

стат како учество на Републиката за изградба на ка-
скадните прегради по реката Вардар и решавање на 
проблемот со фекалните води на град Скопје. 

3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлука 
ја врши Министерството за транспорт и врски, по прет-
ходно доставени барања со комплетна и заверена доку-
ментација за наменско користење на средствата од страна 
на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје. 

4. Барањата со комплетна и заверена документација 
за наменско користење на средствата, единиците на ло-
калната самоуправа и градот Скопје од точка 1 на оваа 
одлука ги доставуваат до Министерството за транспорт 
и врски, заклучно со 31.11.2009 година. 

5. Исплата на средства од точка 1 на оваа одлука за 
изведување на градежните работи нема да се врши 
авансно. 

6. Министерството за транспорт и врски ќе достави 
до единиците на локалната самоуправа и градот Скопје 
наведени во Одлуката упатство со инструкции за про-
цедурите кои треба да бидат запазени при реализација-
та на средствата наведени во точка 1 на оваа одлука во 
рок од 7 дена од денот на нејзиното објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

7. Министерството за транспорт и врски за реализи-
раните буџетски средства ќе доставува извештај со фи-
зички и финансиски показатели до Владата на Репуб-
лика Македонија за изведените работи или за изврше-
ните набавки при реализација на Одлуката. 

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

 
Бр. 19-6437/1-08              Заменик на претседателот 

13 јануари 2009 година            на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

237. 
Врз основа на член 61, став 3 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 46/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 13.01.2009 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРИПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТА-
НОВА ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП ВО 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ“- 

БИТОЛА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

припојување на Jавната научна установа Институт за 
тутун – Прилеп во Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, бр. 02-13/1 од 13.01.2009 година, 
донесена од Советот на ЈНУ Институт за тутун – При-
леп, на седницата одржана на 13.01.2009 година. 

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

 
Бр. 19-6922/1-08               Заменик на претседателот 

13 јануари 2009 година           на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

_____________ 
238. 

Врз основа на член 62 став (1) од Законот за генет-
ски модифицирани организми („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 35/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.01.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА УПРАВУВА-
ЊЕ СО ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Комисијата за управува-
ње со генетски модифицирани организми. 

 
Член 2 

Комисијата за управување со генетски модифици-
рани организми ја сочинуваат 15 членови од следните 
институции: 

1. Јорде Јакимовски од Институт за социолошки и 
политичко - правни истражувања 

2. Вјолца Шабани од Државен универзитет во Тето-
во 

3. Дана Дина Колевска од Шумарски факултет на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 

4. Благица Димитриеска од Факултетот за земјодел-
ски науки и храна на Универзитетот „Св. Кирил и Ме-
тодиј“ 

5. Татјана Сотирова од Јавна здравствена установа 
Клиника за хематологија 

6. Ѓорѓи Зографски од Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија 

7. Пламен Тројачанец од Факултетот за ветеринар-
на медицина при Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“ 

8. Лидија Този Петрушевска од Организација на по-
трошувачите на Македонија 
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9. Олга Пешевска Заревска од Филозофски факул-
тет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 

10. Гордана Ристовска од Лекарска комора на Ма-
кедонија 

11. Георги Ефремов од Македонска академија за на-
уките и уметностите 

12. Ненад Коциќ од Движење на екологистите на 
Македонија 

13. Катарина Даваилева од Македонска академија 
за науките и уметностите 

14. Татјана Тасевска од Организација на потрошу-
вачите на Македонија 

15. Магдалена Тасева од Генерален секретаријат на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 19-7042/1          Заменик на претседателот  

20 јануари 2009 година          на Владата на Република 
      Скопје                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
239. 

Врз основа на член 64 став (1) од Законот за генет-
ски модифицирани организми („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.35/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.01.2009 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАУЧЕН КОМИТЕТ ЗА  
ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Научниот комитет за ге-
нетски модифицирани организми. 

 
Член 2 

Научниот комитет за  генетски модифицирани орга-
низми го сочинуваат седум членови од следните инсти-
туции: 

1. Мирјана Кочова од Лекарската комора на Маке-
донија 

2. Муртезан Исмаили од Универзитетот на Југои-
сточна Европа 

3. Зоран Поповски од Факултетот за земјоделски 
науки и храна на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ 

4. Мишо Христовски од Факултетот за ветеринарна 
медицина при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ 

5. Георги Ефремов од Македонската академија за 
науките и уметностите 

6. Снежана Г.Милковска од Институтот за медици-
на на трудот 

7. Влатко Андоновски од Шумарски факултет на 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  
   
         Бр. 19-7043/1                 Заменик на претседателот 
20 јануари 2009 година          на Владата на Република 

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

240. 
Врз основа на член 43 од Законот за ловството 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.20/96, 
34/97, 69/04, 84/07, 113/07 и 88/08), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.01.2009 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ – КОНЦЕСИЈА 
НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одзема од користење - концесија, 
дивечот во ловиштата доделени на користење - конце-
сија со Одлука на Владата на Република Македонија, 
објавена во ,,Службен весник на Република Македони-
ја" бр.76/01, за  ловиштата: 

- „Ратевска Река“, „Палазлија“ и „Мачево“, доделе-
ни на  

„Дабевец“ од Берово. 
- „Осојница“, „Драгобраште“ и „Виница“, доделени на  
Ловечкото друштво „Лисец“ од Виница. 
 

Член 2 
Договорите за концесија на дивечот во ловиштата 

од точка 1 на оваа одлука се раскинуваат од причини 
што корисникот на ловиштето: 

- не ги исполнува обврските утврдени со Догово-
рот и 

- одгледува, заштитува, лови и користи дивеч спро-
тивно на посебната ловностопанска основа. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 19-7120/1                   Заменик на претседателот 
13 јануари 2009 година           на Владата на Република 

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

__________ 
241. 

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 
на становите во општествена сопственост (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 36/90 и “Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 62/92, 7/98 и 
24/03), Владата на Република Македонија, на седница 
одржана на 13.01.2009 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за намалување на цената на становите во 

општествена сопственост („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 27/93, 57/93, 
67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 
63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 
24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 
1/03, 42/03, 84/03, 5/05, 112/05, 7/07 и 19/08) во членот 4 
зборовите: “31 декември 2008 година” се заменуваат со 
зборовите: “31 декември 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”, а ќе се применува од 1.01.2009 година. 

 
 

        Бр. 19-7182/1                  Заменик на претседателот 
13 јануари 2009 година          на Владата на Република 

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

__________ 
242. 

Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.01.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР 

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашните корисници НУ „За-

водот за заштита на спомениците на културата“ – 
Скопје и на НУ „Музејот на Македонија“ – Скопје им 
престанува користењето на дел од недвижната ствар на 
првиот кат од зградата на Музејот на Македонија, од 
383,07 м² која е запишана во Имотен лист бр.9250, Ка-
тастарска парцела 5795, Катастарска општина Скопје – 
Центар, а е имот во сопственост на Република Македо-
нија.  

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава 
на времено користење за време од 10 години, без надо-
месток, на Министерството за одбрана, за потребите на 
Воениот музеј. 

За режимот на користење на заедничкиот простор 
во објектот како депо, пристапен простор и други заед-
нички простории, за користењето на комуналните сер-
виси, обезбедувањето на објектот и за регулирање на 
други прашања што произлегуваат од заедничкото ко-
ристење на објектот, Министерството за одбрана – 
Скопје и НУ „Музејот на Македонија“ – Скопје ќе 
склучат договор. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишано 
во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегаш-
ните корисници НУ „Заводот за заштита на споменици-
те на културата“ – Скопје и НУ „Музејот на Македони-
ја“ – Скопје и новиот корисник Министерството за од-
брана – Скопје, во рок од 30 дена од влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

                                              
Член 4 

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

  
        Бр. 19-7196/1                  Заменик на претседателот 
13 јануари 2009 година          на Владата на Република 

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

243. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.01.2009 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за приредување игри на среќа 
„ДЕЛТА БЕТ“ ДООЕЛ Скопје, за време од 3 (три) го-
дини. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Партизански 
одреди“ бр. 111, зграда 1, локал 2 во Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност по средниот курс на Народната банка на Ре-
публика Македонија на денот на доделувањето на Ли-
ценцата и  

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по средниот курс на Народната банка на Ре-
публика Македонија што се применува на денот на уп-
латата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
    Бр. 19-114/1             Заменик на претседателот 

13 јануари 2009 година        на Владата на Република  
       Скопје                          Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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244. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.01.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 19-3835/1 ОД 25.10.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛА-
МИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУ-
ВАЊЕ  НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под број 19-3835/1 од 25.10.2005 

година издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри во автомат клуб во точката 3 бројот „14“ 
се заменува со бројот „15“. 

2. Ова изменување на лиценцата се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
        Бр. 19-111/1                    Заменик на претседателот 
13 јануари 2009 година          на Владата на Република 
             Скопје                                    Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
245. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.01.2009 година, одобри  

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-493/1 ОД 09.02.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под бр.19-493/1 од 09.02.2006 го-

дина издадена на Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги „Мастербет“ ДООЕЛ Скопје за постојано при-
редување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во 
точката 1, зборот „ДООЕЛ“ се заменува со зборот 
„ДОО“ . 

2. Во точката 3 бројот “20“ се заменува со бројот 
„24“. 

3. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
         Бр. 19-112/1                    Заменик на претседателот 
13 јануари 2009 година           на Владата на Република 
             Скопје                                  Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
246. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.01.2009 година одобри 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БРОЈ 23-5437/1-03 ОД 29.12.2003 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
„ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИ-
РЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под број 23-5437/1-03 од 29.12.2003 

година, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб во точката 3 бро-
јот „15“ се заменува со бројот „17“. 

2. Ова изменување на лиценцата се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
        Бр. 19-7124/1                   Заменик на претседателот 
13 јануари 2009 година           на Владата на Република 
             Скопје                                 Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
247. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.01.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БР. 23-4839/1 ОД 17.11.2003 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊЕ  НА  ПОСЕБНИ  ИГРИ  ВО  

АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 23-4839/1 од 17.11.2003 го-

дина издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри во автомат клуб, во точката 3 бројот „15“ 
се заменува со бројот „16“, а по зборот „среќа“ точката 
се брише и се додаваат зборовите: „и еден автомат за 
игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат 
повеќе играчи“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 19-7125/1                     Заменик на претседателот 

13 јануари 2009 година           на Владата на Република 
   Скопје                           Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

248. 
И С П Р А В К А 

 
Во Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за странците, донесен од Министерството 
за внатрешни работи, а објавен во „Службен весник на 
РМ“ бр. 6/2009 од 15 јануари 2009 година, се врши ис-
правка на датумот на донесувањето, наместо: „30 јану-
ари 2008 година“ треба да стои: „30 декември 2008 го-
дина“. 

Министерство за внатрешни работи 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
249. 

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.51/2005 и 137/2007), министе-
рот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ  И ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ПОТ-
РЕБНИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на изгот-

вување и доставување на податоците и информациите 
потребни за изготвување на урбанистичките планови. 

 
Член 2 

Податоците и информациите се изготвуваат во фор-
ма на табели, графички приказ и текстуален опис, во 
кои се содржани: 

- геодетски подлоги кои се изработуваат во соодве-
тен размер погоден за изготвување на урбанистички 
план со податоци за културата и бонитетот на земји-
штето, 

- извод од регистри на објекти прогласени како кул-
турно наследство и природни реткости, 

- билансни состојби за населението и населеноста, 
за подрачјето кое треба да биде опфатено со урбани-
стичкиот план, 

- демографски движења на населението, реални и 
претпоставени движења за подрачјето кое треба да би-
де опфатено со урбанистичкиот план, 

- сообраќајни студии,  
- постојни состојби и идни развојни планови и сту-

дии за инфраструктурни надземни водови и градби,  
- развојни стопански програми и студии и  
- програми, студии и извештаи од областа на одбра-

ната, внатрешните работи, граничното управување и 
царината.    

 
Член 3 

Податоците и информациите од член 2 на овој пра-
вилник, кои се потребни за изработка на урбанистички-
те планови може да се однесуваат за одреден времен-
ски период или за тековни состојби во зависност од по-
требите за изготвување на урбанистичкиот план. 

 
Член 4 

Пoдатоците и информациите се доставуваат  извор-
но во писмена или електронска форма и се прилог на 
документационата основа за изготвување на урбани-
стичкиот план.  

 
Член 5 

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

 
     Бр. 01-334  

13 јануари 2009 година                     Министер, 
      Скопје                           Миле Јанакиески, с.р. 

250. 
Врз основа на член 27 став 5 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 51/05 и 137/07), министерот 
за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЧУВАЊЕ НА ЗА-
ВЕРЕНИТЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УР-
БАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА ГРАДБИ ОД ЗНА-
ЧЕЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА, УТВРДЕНИ СО ЗА-
КОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ КАКО ГРАДБИ ОД ПРВА И 
ВТОРА КАТЕГОРИЈА, ЗА ПОДРАЧЈА КОИ СЕ 
ВОН ПЛАНСКИТЕ ОПФАТИ НА УРБАНИСТИЧКИ-
ТЕ ПЛАНОВИ, А СЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРО-
СТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗРАБОТКА И ЧУВАЊЕ НА КАРТИРАНИ-
ТЕ ПОДЛОГИ ОД УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на упо-
треба и чување на заверените урбанистички планови и 
урбанистички проекти за градби од значење на Репуб-
ликата, утврдени со Законот за градење како градби од 
прва и втора категорија, за подрачја кои се вон план-
ските опфати на урбанистичките планови, а се во сог-
ласност со Просторниот план на Републиката и за на-
чинот на изработка и чување на картирани подлоги од 
урбанистичките планови.  

 
Член  2 

Заверените урбанистички планови се употребуваат 
за издавање изводи од урбанистички планови, за изра-
ботување на архитектонско-урбанистички проекти, за 
изработување на урбанистички проекти за градежни 
парцели кои се наоѓаат во подрачја за производни деј-
ности дефинирани со генерален урбанистички план и 
во кои постои изградена сообраќајна секундарна ин-
фраструктура во функција на спроведување на урбани-
стичките планови. 

 
Член 3 

Заверен  детален урбанистички план, урбанистички 
план за село и урбанистички план вон населено место, 
се употребува за  изработување на архитектонско-урба-
нистички проект на градежна парцела наменета за 
комплексна градба или комплекс на градби.   

 
Член 4 

Заверен генерален урбанистички план се употребу-
ва за  изработување на урбанистички проект за градеж-
ни парцели кои се наоѓаат во подрачја за производни 
дејности дефинирани со Генералниот урбанистички 
план и до кој постои изградена сообраќајна секундарна 
инфраструктура.  

 
Член 5 

Заверените примероци на урбанистичките планови 
се чуваат кај субјектите каде се доставуваат плановите, 
во соодветни простории и ормари заради потребата 
истите да бидат заштитени, осигурани од влага, пожар 
и неовластено користење, на начин утврден согласно 
со прописите за чување на архивска граѓа од трајна 
вредност.   

За чување на плановите се овластува лице кое е од-
говорно за соодветно чување и користење на заверени-
те урбанистички планови.  

Документацијата на заверените урбанистички пла-
нови се чува во средена и прегледно евидентирана со-
стојба.  
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Член 6 
Одобрениот и заверен урбанистички проект за град-

би од прва и втора категорија утврдени со Законот за 
градење, за подрачја кои се вон планските опфати на 
урбанистичките планови, изработен во електронски  
формат, се доставува до Државниот архив на Републи-
ка Македонија, кој се чува како траен документацио-
нен материјал. 

Електронскиот формат на урбанистичкиот проект, 
кој е за спроведување, треба да биде обработен само за 
читање и принтање, а не и за можно работење на про-
ектните  решенија.  

 
Член 7 

Заверен урбанистички проект од член 6 на овој пра-
вилник се употребува за издавање изводи од урбани-
стички проекти и за изработување на архитектонско-
урбанистички проекти, во функција на спроведување 
на урбанистичките проекти.   

    
Член 8 

Заверен урбанистички проект од член 6 на овој пра-
вилник се употребува за издавање изводи од урбани-
стичките проекти и за  изработување на архитектонско-
урбанистички проект на градежна парцела наменета за 
комплексна градба или комплекс на градби.   

 
Член 9 

Заверените примероци на урбанистичките проекти 
од член 6 на овој правилник се чуваат кај субјектите 
кои ги одобриле, во соодветни простории и ормари ка-
де заверените проекти се заштитени, осигурани од вла-
га, пожар и неовластено користење, на начин утврден 
согласно прописите за чување на архивска граѓа од 
трајна вредност.   

За чување на заверените урбанистички проекти се 
овластува лице кое е одговорно за соодветно чување и 
користење на заверените урбанистички проекти.  

Документацијата на заверените урбанистички прое-
кти се чува во средена и прегледно евидентирана со-
стојба.  

 
Член 10 

Донесените детални урбанистички планови, урба-
нистички планови за село и урбанистички планови вон 
населено место, се картираат со назначување на регу-
лационите и градежните линии и границите на градеж-
ните парцели, со цел да се направи соодветен примерок 
за примена и пренесување од планските решенија на 
терен.  

Изработката на картираните подлоги е во два при-
мерока, од кои еден се доставува до Агенцијата за ката-
стар на недвижности а вториот примерок го задржува 
донесувачот на планот односно општината.   

 
Член 11 

Картираните листови од урбанистичките планови 
се чуваат во посебни простории, во метални ормари ка-
де картираните подлоги се заштитени, осигурани од 
влага, пожар и неовластено користење, согласно про-
писите за чување на архивска граѓа од трајна вредност.   

Документацијата на картираните подлоги се чува 
во средена и прегледно евидентирана состојба.  

 
Член 12 

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

 
    Бр. 01-597 

20 јануари 2009 година                   Министер, 
       Скопје                     Миле Јанакиески, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
251. 

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

 
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 Ресен - Општина Ресен. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Ресен, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-1030/1 

23 јануари 2009 година                  Директор,  
     Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
252. 

Врз основа на член 152, став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Кичево 4 – Општи-
на Кичево. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Кичево 4, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-1031/1                                     
23 јануари 2009 година                     Директор, 
            Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
253. 

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

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

Со денот на стапување на примена на востановени-
от катастар на недвижностите од став 1 од ова реше-
ние, престанува да се применува катастарот на земји-
штето за КО Гургурница, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

    
        Бр. 09-1032/1                    
23 јануари 2009 година                       Директор, 
           Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
254. 

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

 
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 катастарската 
општина Групчин - Општина Желино. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Групчин, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-1033/1 

23 јануари 2009 година                  Директор,  
      Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
255. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Ресен - Оп-
штина Ресен. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во  
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Ресен, востановен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-1034/1 

23 јануари 2009 година                Директор,  
     Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ НА РМ 

256. 
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. 
3/2009), Комисијата, како орган на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации на состанокот одржан на ден  
22.01.2009 година донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА 2 (ДВЕ) ОДОБРЕНИЈА ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ 
МРЕЖИ И УСЛУГИ ОД ТРЕТАТА ГЕНЕРАЦИЈА  (3G) 

 
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 2 (две) 
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 МHz: C1 (1950 – 1965 MHz) и C1' (2140 – 
2155 MHz) UMTS FDD и 

          5 МHz:   c (1910 – 1915 МHz) UMTS TDD 
2. 2x15 МHz: D1 (1965 – 1980  MHz) и D1' (2155 – 

2170  MHz) UMTS FDD и 
          5 МHz: 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 лица кои ќе ја подигнат тендерската документа-
ција од член 11 на оваа одлука и кои поседуваат 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) 
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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) 
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 
5.000.000 евра. 

(2) Понудувачите треба да достават банкарска га-
ранција во износ од 10% од висината на понудениот 
износ на еднократниот надоместок за добивање на одо-
брение за користење на радиофреквенции од член 2 на 
оваа одлука со важност од 4 (четири) месеци од денот 
на отворањето на понудите. 

 
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 40 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 8.03. 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 подигнат тен-
дерската документација во архивата на Агенцијата за 
електронски комуникации секој работен ден од 08:30 
до 16:30 часот почнувајќи од 28.01.2009 година, по уп-
лата на износ од 200 (двестотини) евра во денарска 
противвредност по средниот курс на Народна банка на 
Република Македонија на една од следните сметки на 
Агенцијата за електронски комуникации:  

- за уплата во денари 
Агенција за електронски комуникации 
Жиро сметка: 210060052840142 
Депонент Банка: Тутунска Банка АД Скопје 
Даночен Број: МК4030005556148 
- за уплата во евра 
Agencija za elektronski komunikacii 
Banka deponent: NLB Tutunska Banka 
ul.12-ta Makedonska brigada br.20 Skopje, Republika 

Makedonija 
IBAN MK 07 210 3 00000 2849 48 
SWIFT address: TUTUNMK 22. 
 

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 15 

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

 
           Бр. 11-3/4      Агенција за електронски комуникации 
22 јануари 2009 година              Претседател, 
            Скопје             Софче Јовановска, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-5512-400.   
Телефакс: +389-2-5512-401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


