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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2921. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 30.11.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижна ствар – земјиште во површина од 1.570,00 
м2, лоцирано на КП бр.3/1, евидентирано во Имотен 
лист бр. 491 КО Крушопек и земјиште во површина од 
250 м2 лоцирано на КП бр.3/2, евидентирано во Имо-
тен лист бр. 493 КО Крушопек, сопственост на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.19-6180/1                    Заменик на претседателот 

30 ноември 2009 година         на Владата на Република 
    Скопје                         Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 Стр. 
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2922. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10 ноември 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛ-
НИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ 

 
1. Тасим Хани се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржува-
ње и заштита на магистралните и регионалните пати-
шта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје.  

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за одржување и заштита на магистралните и реги-
оналните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје се 
именува Тасим Асани. 

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

 
   Бр. 33-4325/2               Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година         на Владата на Република 
           Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2923. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003,  49/2006, 22/2007 и 83/2009), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10 ноември 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИ-
СТЕМОТ „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН 

 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за водостопанисување со Хидросистемот „До-
јранско Езеро“ – Стар Дојран се именува Сенад Јаша-
роски. 

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

 
   Бр. 33-4989/3               Заменик на претседателот 

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

____________ 
2924. 

Врз основа на член 7 од Законот за ученички стан-
дард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/05 и 118/07) и член 39 став 3 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 30.11.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧ-

КИОТ СТАНДАРД ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејно-

ста во ученичкиот стандард за 2009 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 3/09, 26/09 и 
122/09), по ставот 8 табелата се заменува со нова табе-
ла која гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
   Бр. 19-6193/1              Заменик на претседателот 

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

2925. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички-

от и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 37/98 и 40/03) и член 39 став 
3 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2009 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 166/08), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2009 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУ-
ДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејно-

ста во студентскиот стандард за 2009 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 03/09, 26/09 
и 122/09), по ставот 9 табелата се заменува со нова та-
бела која гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
  Бр. 19-6194/1                  Заменик на претседателот 

30 ноември 2009 година         на Владата на Република 
     Скопје                               Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
______________ 

2926. 
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), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 24.11.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИ-
ОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за приоритетна изработка на ур-

банистички планови за 2009 година  („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 19/09, 33/09, 54/09, 
80/09, 96/09, 137/09 и 141/09) во точката 1 по потточка 
1.18 се додава нова потточка 1.19 која гласи: 

1.19. Изработка на Детален урбанистички план „Кр-
њево 1“ – планот ќе го изработува општина Центар и 
изработката на планот ќе се финансира  од буџетот на 
општина Центар. 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“   

 
  Бр. 19-6197/1                Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година      на Владата на Република 
      Скопје                        Македонија, 
                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 
2927. 

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 30.11.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 19-4897/1 ОД 7.10.2008 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И ГРАДЕЖ-
НИШТВО „ГЛОБАЛ ЕУРО ИНЖИНЕРИНГ” ДОО 
УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под број 19-4897/1 од 7.10.2008 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и градежниш-
тво „ГЛОБАЛ ЕУРО ИНЖИНЕРИНГ” ДОО увоз-извоз 
Скопје, за постојано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб, во точката 3, бројот “16” се за-
менува со бројот “13”. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија". 

 
  Бр. 19-5820/1                   Заменик на претседателот 

30 ноември 2009 година         на Владата на Република 
     Скопје                            Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
_____________ 

2928. 
Врз основа на член 31 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2008 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.160/07), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.11.2009 година, донесе 

 
П Л А Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОД-
ГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО 
ИЗГРАДБА НА КОРИДОР VIII ЗА 2009 ГОДИНА 

 
1. Во Годишниот план за реализација на дел од 

средствата предвидени за подготвителни работи за 
продолжување со изградба на Коридор VIII за 2009 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/09), точката 2 се менува и гласи: 

„2. Средствата утврдени во раздел 130.01-Мини-
стерството за транспорт и врски, потпрограма ДА-Ин-
вестиции во железничката инфраструктура, ставка 482-
Други градежни објекти се користат за следните инве-
стициони вложувања: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Динамика на реализација на предвидените актив-

ности: октомври – декември 2009 година 
 
41.900.000,00 денари – IV квартал“. 

2. Овој план влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 
   Бр.19-6173/1                  Заменик на претседателот 

30 ноември 2009 година         на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

2929. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2009 го-
дина („Службен весник на Република Македонија” бр. 
166/08 и 72/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1.12.2009 година, донесе 

 
Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗ-
ГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, МОДЕРНИЗАЦИ-
ЈА, РЕМОНТ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧ-
КАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Во Годишниот план за изградба, реконструкција, 

модернизација, ремонт и одржување на железничката 
инфраструктура за 2009 година („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 03/09 и 112/09), точката 2 
се менува и гласи: 

„Средствата утврдени во Разделот 130.01-Мини-
стерството за транспорт и врски, Потпрограма ДА - 
Инвестиции во железничката инфраструктура, ставка 
489-Капитални субвенции за претпријатија и невлади-
ни организации се користат за следниве вложувања: 

 
Опис Денари 

1 Машинско регулирање на колосеции 
свртници 55.019.776 
2. Инвестиционо одржување на горен 
строј на пругите (замена на шини, праго-
ви и изолирани состави) 40.977.000 
3. Инвестиционо одржување на контакт-
на мрежа 5.673.000 
4. Инвестиционо одржување на електро-
постројки и осветлувања на станици 1.952.000 
5. Интегрирана телекомуникациска мрежа 
ТК мрежа на делница Велес-Гевгелија 25.622.000 
6. Интегрирана телекомуникациска мрежа 
ТК мрежа на делница Тетово-Гостивар 102.000 
7. Интегрирана телекомуникациска мре-
жа ТК мрежа на делница Волково-Блаце 7.930.000 
8. Патни премини Ѓ.Петров-Гостивар 6.100.000 
9. Ремонт на пруга Неготино-Дуброво 29.424.224 
10. Телекоманда за сообраќај 12.200.000 

Се вкупно 185.000.000 
 
2. Точката 3 се менува и гласи: 
Динамиката на реализација на предвидените актив-

ности: февруари – декември 2009 година 
                   
  44.088.453 денари – I квартал  
  86.772.116 денари – II квартал 
  48.462.453 денари – III квартал 
    5.650.240 денари – IV квартал.“ 
 
3. Овој годишен план влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
  Бр. 19-6174/1                Заменик на претседателот 

1 декември 2009 година      на Владата на Република 
      Скопје                        Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2930. 

Врз основа на член 17 став (2), од Законот за придо-
неси од задолжително социјално осигурување ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 142/08 и 
64/09), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА И УПЛАТА НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметка и уплата 

на придонесите од задолжително социјално осигурува-
ње ("Службен весник на Република Македонија" број 
149/08), по членот 3 се додаваат два нови члена 3-а и 3-
б, кои гласат: 

 
"Член 3-а 

(1) Најниската основица за пресметување и плаќање 
на придонеси за работник кој работи помалку од полно 
работно време во месецот, се добива со множење на 
бројот на одработени работни часови и вредноста на 
најниската основица по час. 

(2) Најниската основица за пресметување и плаќање 
на придонеси за работник кој остварува прекувремени 
часови работа во месецот, се добива со множење на 
бројот на одработени работни часови и вредноста на 
најниската основица по час. 

(3) Вредноста на најниската основица по час се 
утврдува така што најниската основица во износ од 
50% од просечната плата по работник во Република 
Македонија објавена во месец јануари во тековната го-
дина според податоците на Државниот завод за стати-
стика, се дели со бројот на работни часови во месецот 
согласно закон.“ 

 
"Член 3-б 

(1) Највисоката основица за пресметување и плаќа-
ње на придонеси за работник кој работи помалку од 
полно работно време во месецот, се добива со множе-
ње на бројот на одработени работни часови и вредно-
ста на највисоката основица по час. 

(2) Највисоката основица за пресметување и плаќа-
ње на придонеси за работник кој остварува прекувре-
мени часови работа во месецот, се добива со множење 
на бројот на одработени работни часови и вредноста на 
највисоката основица по час. 

(3) Вредноста на највисоката основица по час се 
утврдува така што највисоката основица во износ од 
четири просечни плати по работник во Република Ма-
кедонија објавена во месец јануари во тековната годи-
на според податоците на Државниот завод за статисти-
ка, се дели со бројот на работни часови во месецот сог-
ласно закон.“ 

 
Член 2 

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

 
        Бр.13-35259/4           Заменик претседател на Влада 
25 ноември 2009 година      и министер за финансии, 

     Скопје                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2931. 
Врз основа на член 17 став (2) од Законот за лов-

ството („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ НА ДИВЕЧ БЕЗ ЗАШ-
ТИТА И ВИСИНАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА 

 
1. Со ова решение се утврдува волкот како дивеч без 

заштита согласно член 9 став (3) од Законот за ловството 
и за негово уништување се плаќа парична награда. 

2. Висината на паричната награда изнесува: 
- за волк и волчица – 3.300,00 денари и 
- за волче од легло со старост до 2 месеци – 

1.300,00 денари. 
3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за утврдување на видот 
на штетниот дивеч и висината на паричната награда 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 16/97, 
53/97, 4/98, 64/99 и 32/03). 

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
 Бр. 09-14795/1               Министер за земјоделство, 

16 ноември 2009 година   шумарство и водостопанство, 
      Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 

_____________ 
2932. 

Врз основа на член 19 став (2) од Законот за лов-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ ДИВИ 
ПТИЦИ КОИ СЕ КОРИСНИ 

 
1. Видови на диви птици кои се корисни се: 

           1. Еји (Accipitridae) 
1.1. Степска еја (Circus macrourus) 

     2. Кукавици (Cuculidae) 
2.1. Обична кукавица (Cuculus canorus) 
2.2 Цуцулеста кукавица (Clamator glandarius) 

     3. Утки (Strigidae) 
3.1.Пернатонога кукумјавка (Aegolius funereus) 
3.2 Мала кукумјавка (Glaucidium passerinum) 
3.3 Уралска утка (Strix uralensis) 

     4. Ноќни ластовици (Caprimulgidae) 
4.1 Ноќна ластовица (Caprimulgus europaeus) 

     5. Пиштарки (Apodidae) 
5.1 Мала пиштарка (Apus apus) 
5.2 Голема пиштарка (Apus melba) 

     6. Пчеларки (Meropidae) 
6.1 Пчеларка (Merops apiaster) 

     7. Пупунци (Upupidae) 
7.1 Пупунец (Upupa epops) 

     8. Клукајдрвци (Picidae) 
8.1 Мал шарен клукајдрвец (Dendrocopos minor) 
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8.2 Среден шарен клукајдрвец (Dendrocopos medius) 
8.3 Голем шарен клукајдервец (Dendrocopos major) 
8.4 Градинарски шарен клукајдрвец (Dendrocopos 

syriacus) 
8.5 Вртивратка (Jynx torquilla) 
8.6 Зелен клукајдрвец (Picus viridis) 
8.7 Сив клукајдрвец (Picus canus) 
8.8 Црн клукајдрвец (Dryocopus martius) 
8.9 Тропрст клукајдрвец (Picoides tridactylus) 
8.10 Белогрб клукајдрвец (Dendrocopos leucotis) 

      9. Чучурлиги (Alaudidae) 
9.1 Цуцул - чучурлига (Galerida cristata) 
9.2 Полска чучурлига (Alauda arvensis) 
9.3 Шумска чучурлига (Lullula arborea) 
9.4 Ушеста чучурлига (Eremophila alpestris) 
9.5 Дебелоклуна чучрулига (Melanocorypha 

calandra) 
9.6 Мала чучурлига (Calandrella cinerea) 

   10. Ластовици (Hirundinidae) 
10.1 Крајбрежна ластовица (Riparia riparia) 
10.2 Градска ластовица (Delichon urbica) 
10.3 Црвенокрста ластовица (Hirundo daurica) 
10.4 Селска ластовица (Hirundo rustica) 
10.5 Скална ластовица (Ptyonoprogne rupestris) 

   11. Врани (Corvidae) 
11.1 Лешникара (Nucifraga caryocatactes) 

   12. Сипки (Paridae) 
12.1 Голема сипка (Parus major) 
12.2 Модроглава сипка (Parus caeruleus) 
12.3 Елова сипка (Parus ater) 
12.4. Блатна сипка (Parus palustris) 
12.5 Жаловна сипка (Parus lugubris) 
12.6 Ќубеста сипка (Parus cristatus) 
12.7 Врбовна сипка (Parus montanus) 
13. Долгоопашести сипки (Aegithallidae) 
13.1 Долгоопашеста сипка (Aegithalos caudatus) 

   14. Торбогнездни сипки (Remizidae) 
14.1 Торбогнездна сипка (Remiz pendulinus) 

   15. Брадести сипки (Timalidae) 
15.1 Брадеста сипка (Panurus biamicus) 

   16. Ползавци (Sitidae) 
16.1 Шумски ползавец (Sitta eropaea) 
16.2 Ползавец камењар (Sitta neumayer) 
16.3 Скален ползавец (Тichodroma muraria) 

    17. Дроздови (Turdidae) 
17.1 Кос (Turdus merula) 
17.2 Лисест дрозд (Turdus iliaceus) 
17.3 Дрозд пејач (Turdus philomelos) 
17.4 Имелов дрозд (Turdus viscivorus) 
17.5 Смреков дрозд (Turdus pilaris) 
17.6 Белогрлест дрозд (Turdus torquatus) 
17.7 Скален дрозд (Monticola saxatilis) 
17.8 Модар дрозд (Monticola solitarius) 
17.9 Сиво камењарче (Oenanthe oenanthe) 
17.10 Лисесто камењарче (Oenanthe oenanthe) 
17.11 Црвеногушо ливадарче (Szaxicola rubetra) 
17.12 Црноглаво ливадарче (Saxicola torquata) 
17.13 Трнарче (Cercotrichas galactotes) 
17.14 Шумско циганче (Phoenicurus phoenicurus) 
17.15 Скално циганче (Phoenicurus ochrurus) 
17.16 Црвеногушка (Erthacus rubecula) 
17.17 Синогушка (Luscinia svecica) 
17.18 Обичен славеј (Luscinia megarhznchos) 
17.19 Славеј грмушар (Luscinia luscinia) 

    18. Грмушарки (Sylvidae) 
18.1 Свилен трскар (Cettia cetti) 
18.2 Трскар рогозар (Acrocephalus schoenobaenus) 
18.3 Голем трскар (Acrocephalus arundinaceus) 
18.4 Троскотар (Acrocephalus scirpaceus) 
18.5 Мустакест трскар (Acrocephalus melanopogon) 
18.6 Блатен трскар (Acrocephalus palustris) 
18.7 Воден трскар (Acrocephalus paludicola) 
18.8 Црцорец трскар (Locustella luscinoides) 
18.9 Речен црцорец (Locustella fluviatilis) 
18.10 Полски црцорец (Locustella naevia) 
18.11 Зелен присмевник (Hippolais incteria) 
18.12 Мал присмевник (Hippolais pallida) 
18.13 Голем присмевник (Hippolais olivetorum) 
18.14 Жолтоглаво кралче (Regulus regulus) 
18.15 Црвеноглаво кралче (Regulus ignicapillus) 
18.16 Буков певец (Phylloscopus sibilatrix) 
18.17 Елов певец (Phylloscopus collybita) 
18.18 Брезов певец (Phylloscopus trochilus) 
18.19 Шумски певец (Phylloscopus bonelli) 
18.20 Широкоопашесто грмушарче (Cisticola 

juneidis) 
18.21 Градинарски грмушар (Sylvia borin) 
18.22 Обичен грмушар (Sylvia communis) 
18.23 Пегав грмушар (Sylvia misoria) 
18.24 Планински грмушар (Sylvia atricapilla) 
18.25 Црноглав грмушар (Sylvia melanocephala) 
18.26 Црвеногушо грмушарче (Sylvia cantillans) 
18.27 Грмушар пејач (Sylvia hortensis) 
18.28 Воденичарче (Sylvia cirruca) 

    19. Муварчиња (Muscicapidae) 
19.1 Беловратно муварче (Ficedula albiccollis) 
19.2 Жаловно муварче (Ficedula hypoleuca) 
19.3 Пегаво муварче (Muscicapa striata) 
19.4 Црвеногушо муварче (Ficedula parva) 

    20. Тресиопашки (Moltacillidae) 
20.1 Бела тресиопашка (Motacilla alba) 
20.2 Жолта тресиопашка (Motacilla flava) 
20.3 Планинска тресиопашка (Motacilla cinerea) 
20.4 Ливадна трепетливка (Anthus pratensis) 
20.5 Полска трепетливка (Anthus campestris) 
20.6 Водна трепетливка (Anthus spinoletta) 
20.7 Шумска трепетливка (Anthus trivialis) 

   21. Свиларки (Bombycillidae) 
21.1 Свиларка (Bombycilla garrulus) 
22. Сврачиња (Laniidae) 
22.1. Црвеногрбо свраче (Lanius collurio) 
22.2. Мало сиво свраче (Lanius minor) 
22.3. Големо сиво свраче (Lanius excubitor) 
22.4. Црвеноглаво свраче (Lanius senator) 
22.5. Белочелно свраче (Lanius nubicus) 

   23. Попчиња (Prunellidae) 
23.1 Шумско попче (Prunella modularis) 
23.2 Алпинско попче (Prunella collaris) 

   24. Дрволазачи (Certhidae) 
24.1 Обична дрволазачка (Certhia familiaris) 
24.2 Краткопрста дрволазачка (Certhia brachydactyla) 

   25. Водни косови (Cinclidae) 
25.1 Воден кос (Cinclus cinclus) 

   26. Палчиња (Troglodytidae) 
26.1 Палче (Troglodytes troglodytes) 

   27. Стрнишарки или Овесарки (Еmberizidae) 
27.1 Црногуша овесарка (Emberiza cirlus) 
27.2 Голема овесарка (Emberiza calandra) 
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27.3 Жолта овесарка (Emberiza cirinella) 
27.4 Стрнишарка камењарка (Emberiza cia) 
27.5 Црноглава стрнишарка (Emberiza melanocephala) 
27.6 Градинарска стрнишарка (Emberiza hortulana) 
27.7. Блатна стрнишарка (Emberiza schoeniculus) 
27.8 Модроглава стрнишарка (Emberiza caesia) 

   28. Ѕвингалки или чинки (Fringgillidae) 
28.1 Црвенушка или зимовка (Pyrrhula pyrrhula) 
28.2 Конопларче (Acanthis cannabina) 
28.3 Брезова чинка (Acanthis flamea) 
28.4 Билбилче (Carduelis carduelis) 
28.5 Зеленушка (Carduelis chloris) 
28.6 Елова чинка (Carduelis spinus) 
28.7 Диво канарче (Serinus serinus) 
28.8 Планинска ѕвингалка (Fringilla montifringilla) 
28.9 Обична ѕвингалка (Fringilla coelebs) 
28.10 Крстоклун (Loxia curvirostris) 
28.11 Дебелоклун (Coccothraustes coccothraustes) 

   29. Врапчиња (Ploceidae) 
29.1 Полско врапче (Passer montanus) 
29.2 Шпанско врапче (Passer hispaniolensis) 
29.3 Врапче камењарче (Petronia petronia) 
29.4 Снежно врапче (Montifringilla nivalis) 

    30. Соколовранци (Sturnidae) 
30.1 Розов сколовранец (Sturnus roseus) 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за определување на ви-
довите птици корисни за земјоделството и шумарство-
то („Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/97). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањeто во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 09-14796/1               Министер за земјоделство, 

16 ноември 2009 година   шумарство и водостопанство, 
      Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 

_____________ 
2933. 

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за лов-
ството („Службен весник на Република Македонија" 
бр.26/09), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БОЈАТА И КРОЈОТ НА УНИФОРМАТА, СО-
ДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМА-
ЦИЈАТА, КАКО И ВИДОТ НА ОРУЖЈЕТО НА 

ЛОВОЧУВАРОТ 
 

Член 1 
Co овој правилник се пропишува бојата и кројот на 

униформата, содржината на образецот на легитимаци-
јата, како и видот на оружјето на ловочуварот. 

 
Член 2 

Ловочуварот има зимска и летна униформа. 
 

Член 3 
Зимската униформа на ловочуварот се состои од: 

сако, панталони, зимски ловечки шешир, кошула со 
долги ракави, вратоврска, џемпер, шал, поткапа, ветро-
вка со влошка, кожни нараквици, теренски чевли и 
зимски чорапи. 

Член 4 
Делови од зимската униформа на ловочуварот го 

имаат следниот крој и боја: 
1. Сакото е од камгарн (85% волна и 15% синтети-

ка) со отворени ревери, благо изразен струк и доволно 
комотно. Сакото е поставено и има по еден џеб од две-
те внатрешни страни. Ракавите на сакото се долги до 
половина на дланката на природно опуштена рака. Са-
кото однапред се закопчува со четири копчиња во 
бронзена боја со пречник од 22 мм. Копчињата се со-
шиени на десната страна на сакото на подеднакво ме-
ѓусебно растојание. На сакото од надворешна страна, 
на градите и на долниот дел на двете страни се наоѓа 
по еден џеб со испуска и капак кој се закопчува со коп-
че во бронзена боја со пречник од 16 мм. Широчината 
на горните џебови е од 12 до 16 см, а должината од 14 
до 19 см. Широчината на долните џебови е од 16 до 22 
см, a должината од 18 до 23 см. Нарамениците се од 
истиот материјал како и сакото, и истите до ракавот се 
со широчина од 60 мм, a при врвот се со широчина од 
45 мм. Нарамениците со едниот крај се сошиени на ра-
кавот, а другиот крај кој завршува во форма на тап 
агол, се закопчува до околувратникот со копче во 
бронзена боја со пречник од 14 мм. Сакото одзади има 
прорез кој започнува на 6 до 8 см од половината. На 
околувратникот на сакото на двата краја однапред се 
наоѓа ромбоид од истиот материјал од кој е изработено 
и сакото со должина од 4 см, со широчина од 3,5 см, 
порабен со испуска со златножолта боја со широчина 
од 3 мм. Сакото е со темно кафеава боја. На горниот 
дел од десниот ракав на сакото, на растојание од 10 см, 
од горниот раб на ракавот е вшиен правоаголен амблем 
со димензии 10,5 Х 2,5 см, изработен од чоја со светло 
кафеава боја на кој со бели букви е извезено „ЛОВО-
ЧУВАР", а од внатрешната страна на растојание од 0,5 
см, од надворешниот раб е опшиена жолта лента. (При-
лог број 1). 

Ha горниот дел од левиот ракав од сакото, на расто-
јание од 8 см од горниот раб на ракавот е вшиен амб-
лем во облик на круг со дијаметар од 9 см, изработен 
од чоја со светло кафеава боја на кој со бели букви е 
извезено „ЛОВОЧУВАРСКА СЛУЖБА" во форма на 
полукруг, а под него е извезен симбол „ЕРЕБИЦА КА-
МЕЊАРКА" (Прилог број 2). 

2. Панталоните се од камгарн со вообичаен крој. Од 
двете страни и одзади на десната страна панталоните 
имаат еден џеб и потребен број гајки за ремен. Панта-
лоните се со темно кафеава боја. 

3. Зимскиот ловечки шешир се изработува од чоја и 
е со вообичаен крој. На средината на шеширот одна-
пред, се носи ознака во форма на круг изработен од 
светлокафеава чоја со дијаметар од 3 см, на која е изве-
зен жолт ловоров венец во чија средина со жолти бу-
кви е впишано „РМ" (Прилог број 3). Зимскиот ловеч-
ки шешир е со темно кафеава боја. 

4. Кошулата со долги ракави е изработена од пуп-
лин или друга слична ткаенина (67% памук и 33% син-
тетика) во светло кафеава боја и е со вообичаен крој. 
Крагната на кошулата има копчиња за прицврстување 
на вратоврската. Ракавите се нормални – во рачниот 
појас со две копчиња на манжетните и едно копче за 
затворање на отворот над манжетната. 
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5. Вратоврската е со темно кафеава боја со вообича-
ен крој и должина. 

6. Џемперот е со долги ракави, изработен од волне-
но предиво (60% волна и 40% синтетика) во светло ка-
феава боја, со вообичаен крој и со V (ве) изрез. 

7. Шалот е изработен од волнено предиво (60% вол-
на и 40% синтетика) со вообичаена должина и широчи-
на во светло кафеава боја. 

8. Поткапата е од волнено предиво (60% волна и 
40% синтетика) со темно кафеава боја и е доволно дол-
га да го заштитува вратот. 

9. Ветровката со влошка е од мешавина на памуч-
но-синтетичка ткаенина (50% памук и 50% синтетика) 
во темно кафеава боја и поставена со свилена ткаенина 
од соодветна боја. Од рамената до висината на градите 
и преку грбот е зајакната и има влошка која допира до 
ракавите што може да се вади. Ветровката има појас и 
ќулавка кои се од иста ткаенина како и ветровката. Ќу-
лавката е изработена така да ја покрива капата со за-
штитникот и поставена со свилена ткаенина со соод-
ветна боја. Должината на ветровката изнесува до 25 см 
над колениците. Ветровката има четири обични копчи-
ња во еден ред кои се со иста боја како ткаенината. На 
левата и десната страна на градите се врежани верти-
кално поставени џебови со нормална големина кои се 
затвораат со патент - затворувач. На долниот дел од 
двете страни ветровката има по еден длабок џеб со 
преклоп. Џебовите се широки од 18 до 22 см, a високи 
од 24 до 28 см. Под нив од страната се наоѓа уште по 
еден џеб со иста големина. Ветровката, на левата стра-
на од горе има внатрешен џеб, косо поставен. На дол-
ниот дел на ракавите од ветровката има лента од исти-
от материјал долга 11 см и широка 4 см, која се закоп-
чува со копче во иста боја како и ветровката. На одда-
леченост од 6 см e сошиено уште едно копче. Ветро-
вката има нараменици од иста ткаенина со широчина 
до ракавите од 60 мм, a при врвот 45 мм. На ракавите 
на ветровката се вшиени истоветни амблеми како и на 
сакото. 

10. Кожните нараквици се со вообичаен крој со 
раздвоени прсти, во црна боја, а од внатрешната страна 
се поставени со крзно. 

11. Теренските чевли се од мрсен спорт-бокс, со ко-
жен меѓуѓон и надворешен ѓон од гума. На нив се на-
шиени глуждници за околу 8 см над глуждот. Терен-
ските чевли се со црна боја. 

12. Зимските чорапи се изработуваат од памучно 
предиво (70% памук и 30% синтетика) во вообичаен 
крој и имаат светло кафеава боја. 

 
Член 5 

Летната униформа на ловочуварот се состои од: 
кратка виндјакна, панталони, летен ловечки шешир, 
кошула со кратки ракави, плитки чевли и чорапи. 

 
Член 6 

Деловите на летната униформа на ловочуварот го 
имаат следниов крој и боја: 

1. Кратката виндјакна е од платно со темно кафеава 
боја (50% памук и 50% синтетика), од внатре е поста-
вена, со нашиен превиткано поставен околувратник. 
Виндјакната се закопчува со патент-затворувач до под 

грлото, а реверите се прилагодени за отворање. На 
виндјакната, однапред на надворешната страна, се на-
шиени два џеба долу и еден џеб на горната лева страна. 
На виндјакната одзади има две вертикално поставени 
фалти на меѓусебно растојание од над 50 см. Виндјак-
ната има појас, манжетни и дел од крагна изработени 
од плетен материјал. Нарамениците на виндјакната се 
од иста ткаенина како виндјакната и со иста форма и 
крој како на рамениците на сакото. Копчињата на џебо-
вите и нарамениците се со иста боја, форма и големина 
како и на сакото од зимската униформа. На ракавите на 
виндјакната се вшиени истоветни амблеми како и на 
сакото од зимската униформа. 

2. Панталоните се од тергал со темно кафеава боја 
(65% волна и 35% синтетика) и се со ист крој како и 
панталоните од зимската униформа. 

3. Летниот ловечки шешир се изработува од тергал 
и е со темно кафеава боја со ист крој како и зимскиот 
ловечки шешир. Однапред на средината на летниот ло-
вечки шешир се носи истоветна ознака како и на зим-
скиот ловечки шешир. 

4. Кошулата со кратки ракави е изработена од плат-
но - мешавина на памучни и синтетички влакна (67% 
памук и 33% синтетика) со нашиен и превиткано по-
ставен околувратник. Кошулата со кратки ракави одна-
пред е порабена, a ce закопчува со копчиња со пречник 
од 10 мм, со иста боја како и ткаенината од која е изра-
ботена кошулата. Кошулата во горниот дел е отворена. 
На кошулата од напред на градите има два џеба со ис-
пуска и преклоп погоден за закопчување. Ширината на 
џебовите е од 12 до 14 см, a должината е од 14 до 16 
см. Испуската на џебовите е од 2,5 до 3 см. Нарамени-
ците на кошулата ce од иста ткаенина како и кошулата 
и ce со иста форма и големина како нарамениците на 
сакото од зимската униформа. На кошулата на левиот и 
на десниот ракав ce вшиени истоветни амблеми како и 
на виндјакната. Кошулата е со светло кафеава боја. 

5. Плитките чевли ce со вообичаен крој, црна боја, 
со кожен или гумен ѓон. 

6. Чорапите ce со светло кафеава боја (70% памук и 
30% синтетика), со вообичаена форма и длабочина. 

 
Член 7 

Легитимацијата на ловочуварот со формат 6,5 х 10 
см, е изработена од хамер хартија со светло кафеава 
боја и е заштитена со пластична фолија. 

Легитимацијата има две страни со следната содр-
жина: 

- предната страна содржи: текст: „Република Маке-
донија", име на корисникот на дивечот на ловиштето, 
место за фотографија 3 х 3,5 см, текст: „Легитимација 
на ловочувар", име и презиме на ловочуварот и реги-
старски број на легитимацијата; 

- задната страна содржи: текст: Имателот на оваа ле-
гитимација е овластен да ги обавува сите дејствија пред-
видени за ловочувар со Законот за ловството („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 26/09), потпис на 
овластеното лице што ја издава легитимацијата и место 
за печат. 

Образецот на легитимацијата на ловочуварот е да-
ден во прилог кој е составен дел на овој правилник 
(Прилог број 4). 
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Член 8 
За време на вршење на службена должност ловочу-

варот носи пиштол и ловен карабин. 
 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за униформата, обра-
зецот на легитимацијата и видот на оружјето на лово-
чуварот („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 16/97). 

 
Член 10 

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

 
Бр. 09-14797/1               Министер за земјоделство, 

16 ноември 2009 година   шумарство и водостопанство, 
      Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 
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2934. 
Врз основа на член 45 став (4) од Законот за лов-

ството („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНАТА  
ЛОВНОСТОПАНСКА ОСНОВА 

 
Член 1 

Co овој правилник се пропишува содржината на по-
себната ловностопанска основа. 

 
Член 2 

Посебната ловностопанска основа содржи: 
- описен дел; 
- табеларен дел и 
- карти. 
 

Член 3 
Описниот дел содржи: 
1. Граници, местоположба и површина на ловиштето 
2. Структура на површините на ловиштето 
3. Намена на ловиштето 
4. Пристапност и сообраќајни врски 
5. Природни услови: 
    5.1. Орографски 
    5.2 Хидрографски 
    5.3 Геолошки-педолошки услови 
    5.4 Климатски (температура, врнежи и ветрови) 
    5.5 Вегетација 
    5.6 Заклучок за природните услови и нивно вли-

јание за опстанок и развој на дивечот 
6. Бројна состојба: 
    6.1 Бројна состојба на дивечот под заштита (про-

летна) 
    6.2 Здравствена состојба на дивечот 
    6.3 Бројна состојба на дивечот без заштита 
7. Постојни ловнотехнички и стопански објекти во 

ловиштето: 
     7.1 Ловнотехнички објекти (заградени размно-

жувалишта, огради за одгледување и застрел на диве-
чот, хранилишта, поила, солишта, ниви и ливади за ди-
вечот, чекала, набљудувачници, ловки за ловење дивеч, 
ловечки врвици, просеки и сл.) 

    7.2 Стопански објeкти (ловeчки куќи, ловeчки ко-
либи и сл) 

8. Рeонирањe, бонитирање и утврдување на нормал-
ната бројна состојба на дивечот под заштита кои може 
да се одгледува во природни услови 

9. Анализа на сегашната и споредба со нормалната 
бројна состојба на дивечот  

10. Временски период за постигнување на нормална 
бројна состојба и динамика во порастот на бројот на 
дивечот во одделни години 

11. Прираст и динамика на зголемување на попула-
цијата на дивеч под заштита 

12. Одгледно-заштитни мерки: 
     12.1 Зголемување на прехранбениот потенцијал 

во ловиштето за крупен и ситен дивеч 
     12.2 Реаклиматизација и аклиматизација на дивечот 
     12.3 Прехрана на дивечот 
    12.4 Прихрана на дивечот 
    12.5 Критериуми при изборниот (одгледувачки и 

редовен) застрел кај крупниот дивеч 
    12.6 Дивеч без заштита и мерки за намалување на 

неговата бројна состојба 
    12.7 Обезбедување на неопходен мир во лови-

штето 
    12.8 Усогласување на активностите меѓу ловство-

то и другите стопански дејности 
    12.9 Ловочуварска служба 
    12.10 Одредување на забранет терен за лов од ед-

на четвртина од површината на ловиштето 
13. Уреденост на ловиштата: 
    13.1 Изградба на хранилишта и солишта за дивечот 
    13.2 Изградба на поила и калишта за дивечот 
    13.3 Изградба на ловечки куќи, просеки, врвици и сл. 
14. Приходи и извори на приходи 
15. Расходи по намена 
16. Рекапитулација на приходите и расходите. 
 

Член 4 
Табеларниот дел содржи обрасци од 1 до 12 кои се 

составен дел на овој правилник и во кои се евидентира-
ат податоци за: структурата на површините во лови-
штето, бонитирање на ловишта за крупен и за ситен 
дивеч, динамика за постигнување на нормална бројна 
состојба на дивечот под заштита, евиденција за извр-
шениот застрел на дивечот под заштита и на дивечот 
без заштита, евиденција за потрошена храна за прихра-
на на дивечот, евиденција за изградени ловно-технички 
објекти, евиденција за застрелани трофејни грла и лов-
на хроника. 

 
Член 5 

За секое ловиште се изработува: 
- прегледна карта во размер 1:250.000 и 
- карта на вегетацијата, сообраќајници, ареал на ди-

вечот и ловнотехнички објекти во размер 1:25.000. 
 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за содржината на по-
себната ловностопанска основа („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 16/97). 

 
Член 7 

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

 
Бр. 09-14798/1               Министер за земјоделство, 

16 ноември 2009 година   шумарство и водостопанство, 
      Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 
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Стр. 14 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 17 

2935. 
Врз основа на член 49 став (5) од Законот за лов-

ството („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесe  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ЛОВНОСТО-

ПАНСКА ОСНОВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на го-

дишниот план за спроведување на посебната ловносто-
панска основа. 

 
Член 2 

Годишниот план за спроведување на посебната лов-
ностопанска основа ги содржи следните податоци: 

1. Име на ловиштето и година за која се донесува 
годишниот план 

2. Општи податоци за ловиштето и тоа: 
- намена на ловиштето; 
- вкупна површина на ловиштето; 
- ловнопродуктивна површина на ловиштето; 
- ловнопродуктивна површина по видови на дивеч; 
- ловнонепродуктивна површина и  
- неловна површина. 
3. Бројна состојба на дивечот во ловиштето  
- пролетна бројна состојба на дивечот - матичен 

фонд (датум на пребројување, метода на пребројување, 
број на ловци кои учествувале во пребројувањето,број 
на  пробни површини на кои се извршило пребројува-
њето нанесени на работна фотокопирана карта која е во 
прилог на основата во размер 1:25.000, бројна состојба 
на дивечот на пробните површини и бројна состојба на 
дивечот на целата површина на ловиштето  

4. Одгледно - заштитни мерки по видови на дивеч 
во ловиштето 

5. Одредување на забранет терен за ловење во лови-
штето 

6. Ловочуварска служба во ловиштето 
7. Техничко уредување во ловиштето 
Изградба на ловнотехнички објекти во ловиштето 
8. Годишен застрел по видови на дивеч согласно 

посебната ловностопанска основа 
9. Финансиски план 
- Приходи и расходи и 
- Рекапитулација на приходите и расходите. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 09-14799/1               Министер за земјоделство, 

16 ноември 2009 година   шумарство и водостопанство, 
      Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 

2936. 
Врз основа на член 57 став (7) од Законот за лов-

ството („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесe  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ДОЗВОЛАТА ЗА ЛОВЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛО-
ВИШТЕТО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕН-
ЦИЈА НА ИЗДАДЕНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА ЛОВЕЊЕ НА  

ДИВЕЧ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува формата и содржина-

та на образецот на дозволата за ловење на дивечот во 
ловиштето и начинот на водење на евиденција на изда-
дените дозволи за ловење на дивеч. 

 
Член 2 

Образецот на дозволата за ловење на дивечот во ло-
виштето е со формат 21 x 15 см, во бела боја и ги содр-
жи следите податоци: име на ловиштето, намена на ло-
виштето, концесионер на дивечот во ловиштето, сери-
ски број на дозволата, реден број, вид на дивеч, пол, 
број на грла дозволени за застрел, напомена, време доз-
волено за ловење, име и презиме на одговорното лице 
што ја издало дозволата како и место за печат. 

Образецот на дозволата за ловење на дивечот во ло-
виштето е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

Евиденција на издадените дозволи за ловење на ди-
веч се води во пишана или електронска форма и во неа 
се внесуваат следите податоци: име на ловиштето, на-
мена на ловиштето, концесионер на дивечот во лови-
штето, реден број, име и презиме на ловецот, сериски 
број на дозволата, вид на дивеч, број на грла дозволени 
за застрел, период на важење на дозволата и  име и 
презиме на одговорното лице што ја издало дозволата. 

Образецот за евиденција на издадените дозволи за 
ловење на дивеч е даден во Прилог 2 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 09-14800/1              Министер за земјоделство, 

16 ноември 2009 година   шумарство и водостопанство, 
      Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 



Стр. 18 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 

2937. 
Врз основа на член 58 став (4) од Законот за лов-

ството („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ И ВИСИНАТА 
НА ТРОШОЦИТЕ НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА  

ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ 
 

Член 1 
Co овој правилник се пропишува содржината на 

програмата за полагање на ловечкиот испит и висината 
на трошоците на стручната комисија за полагање на ло-
вечкиот испит. 

 
Член 2 

Програмата за полагање на ловечкиот испит ги оп-
фаќа следните области: 

1. Законот за ловството, 
2. Законот за набавување, поднесување и носење на 

оружје, 
3. Морфологија и биологија на дивечот, 
4. Одгледување, размножување и заштита на дивечот, 
5. Уредување на ловишта, 
6. Ловна кинологија, 
7. Ловечко оружје, муниција и ловна балистика, 
8. Ловење и користење на дивечот и неговите делови, 
9. Ловечки трофеи, 
10. Корист и штета од дивеч и на дивеч, 
11. Траги од дивеч, 
12. Болести на дивечот, и 
13. Незгоди во ловот и прва помош. 
 

Член 3 
Висината на трошоците на стручната комисија за 

полагање на ловечкиот испит изнесува 1.000,00 денари. 
 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за програма за пола-
гање на ловечки испит („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/96). 

 
Член 5 

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

 
Бр. 09-14801/1               Министер за земјоделство, 

16 ноември 2009 година   шумарство и водостопанство, 
      Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 

2938. 
Врз основа на член 60 став (5) од Законот за лов-

ството („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
ЗА ТРОФЕЈНИОТ ЛИСТ 

       
Член 1 

Co овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот за трофејниот лист. 

 
Член 2 

Трофејниот лист се издава за одделни видови на 
трофеи и содржи податоци за: концесионерот на диве-
чот во ловиштето во кое е застрелан дивечот, име и 
презиме, место на живеење и држава на лицето кое го 
извршило застрелот, дата на извршувањето на застре-
лот, име на ловиштето во кое дивечот е застрелан, вид 
на застреланиот дивеч, вид на трофејот и утврдената 
вкупна вредност на трофејот во поени. Бројот на пое-
ните се утврдува со мерење и оценка на одделните еле-
менти на трофејот по методот и мерките утврдени со 
формула усвоена од Меѓународниот совет за лов и за-
штита на дивеч (CIC). 

 
Член 3 

Трофејниот лист се издава за секој трофеј од диве-
чот според обрасците oд 1 до 11 кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за содржината на 
трофејниот лист („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 16/97). 

 
Член 5 

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

 
Бр. 09-14802/1               Министер за земјоделство, 

16 ноември 2009 година   шумарство и водостопанство, 
      Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 21 



Стр. 22 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 27 



Стр. 28 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 31 

 



Стр. 32 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 35 

 



Стр. 36 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 37 

2939. 
Врз основа на член 61 став (2) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 

26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ТРОФЕИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција на трофеите. 
 

Член 2 
Евиденцијата на трофеите се води во пишана или во електронска форма и се внесуваат следните податоци: 

име на ловиштето, намена на ловиштето, концесионерот на дивечот во ловиштето, реден број, име и презиме 
на ловецот, датум на евиденција на трофејот, вид на дивеч и дел на дивечот за кој се однесува трофејот, број на 
поени по (CIC), регистарски број на трофејот, име и презиме на одговорното лице што го издало трофејниот 
лист. 

Образецот за евиденцијата на трофеите е даден во прилог кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр. 09-14803/1                                        Министер за земјоделство 

16 ноември 2009 година                           шумарство и водостопанство, 
      Скопје                                             Љупчо Димовски, с.р. 

 



Стр. 38 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 

2940. 
Врз основа на член 64 став (5) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 

26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ПОТЕКЛОТО НА ДИВЕЧОТ, 
ДЕЛОВИТЕ ОД ДИВЕЧОТ И ТРОФЕИТЕ ОД ДИВЕЧОТ КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИ-

ДЕНЦИЈА ЗА СОПСТВЕНИКОТ И ПОТЕКЛОТО НА ДИВЕЧОТ И ДЕЛОВИ ОД ДИВЕЧОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на потврдата за потеклото на диве-

чот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот како и начинот на водење на евиденција за сопственикот и по-
теклото на дивечот и делови од дивечот. 

 
Член 2 

Во образецот на потврдата за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот се вне-
суваат следните податоци: име на ловиштето, намена на ловиштето, концесионерот на дивечот во 
ловиштето, сериски број, реден број, вид на жив дивеч, застрелана дивеч и делови од дивеч, пол, број на 
застрелани грла, трофејна вредност на дивечот, напомена, име и презиме на ловецот, место за печат и име и 
презиме на одговорното лице. 

Образецот на потврдата за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот е даден во 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Евиденција за сопственикот и потеклото на дивечот и делови од дивечот се води во пишана или електрон-
ска форма и  се внесуваат следните податоци: назив на правно лице, реден број, име и презиме на ловецот кој 
го застрелал дивечот, сериски број на дозволата за ловење, вид на застрелана дивеч и делови од дивеч, број на 
застрелани грла, концесионер на дивечот во ловиштето, напомена, одговорно лице во правното лице како и 
место за печат. 

Образецот на евиденција за сопственикот и потеклото на дивеч и делови од дивеч е даден во Прилог 2 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 09-14804/1                                    Министер за земјоделство, 

16 ноември 2009 година                   шумарство и водостопанство, 
      Скопје                                           Љупчо Димовски, с.р. 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 39 



Стр. 40 - Бр. 145 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 декември 2009 
 



3 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 145 - Стр. 41 

2941. 
Врз основа на член 71 став 2 од Законот за ловството ( "Службен весник на Република Македонија" бр. 

26/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 
 

Ц Е Н О В Н И К 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ШТЕТАТА НАНЕСЕНА НА ДИВЕЧОТ СО БЕСПРАВЕН ЛОВ 

ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН 
 

Член 1 
Со овој ценовник се утврдува висината на надоместот на штетата нанесена на дивечот со бесправен лов 

или на друг начин. 
 

Член 2 
Висината на надоместот на штетата на дивечот со бесправен лов или на друг начин е изразена во евра во 

денарска противвредност и изнесува: 
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Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој ценовник 

престанува да важи Ценовникот за висината на надоме-
стот на штетат нанесена на дивечот со бесправен лов 
или на друг начин („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 16/97). 

 
Член 4 

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

 
 
Бр. 09-14805/1               Министер за земјоделство, 

16 ноември 2009 година   шумарство и водостопанство, 
      Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2942. 

По извршеното проверување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Правилникот за начинот 
на селектирање и вработување на државните службе-
ници и за формата и содржината на пријавата за инте-
рен оглас за вработување на државен службеник 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
142/09), е направена грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СЕЛЕКТИРА-
ЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕ-
НИЦИ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИ-
ЈАВАТА ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  

НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК 
 
Во член 33, по зборовите: „во рок од“ се додаваат 

зборовите: „три дена“, а зборот „денот“ се брише. 
 
  Бр. 01-7889/2 

1 декември 2009 година           Директор, 
             Скопје           Александар Гештаковски, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

2943. 
Врз основа на член 65 став 2 од Законот за добро-

волно капитално финансирано пензиско осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
7/2008) Управниот одбор на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување, на 
седницата одржана на 02.12.2009 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОЛНОВАЖНОСТ НА УСЛОВНОТО ОДО-
БРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОБРОВОЛЕН 

ПЕНЗИСКИ ФОНД 
 

Член 1 
Условното одобрение за управување со „КБ Прв 

отворен доброволен пензиски фонд - Скопје“„ број 02-
02 е полноважно и КБ Прво друштво за  управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови АД 
Скопје може да почне со активности на управување со 
доброволен пензиски фонд.  

 
Член 2 

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

 
   Бр.02-2158/5                                 Претседател 

2 декември 2009 година                 на Управниот одбор, 
       Скопје                                Анета Димовска, с.р. 
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СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2944. 
Врз основа на член  44, а во согласност со член 45, 

46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08), и Заклучокот на Советот бр. 02-4023/2 од 
02.12.2009 година, Советот за радиодифузија на РМ 
на 23-та седница одржана на 02.12.2009 година, ја до-
несе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈ-

НОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ САТЕЛИТ) 
 
1. Се објавува конкурс за доделување 1 (една) доз-

вола за вршење радиодифузна дејност за емитување те-
левизиски програмски сервис преку сателит, и тоа:  

- 1 (една) дозвола, на албански јазик. 
2. Телевизискиот програмски сервис, наведен во 

точката 1 на оваа одлука, ќе биде од општ формат1  и 
ќе се емитува преку сателит кој ќе го избере имателот 
на дозволата. 

3. За ниво на опфат на гледаност, односно сервисна 
зона за емитување на телевизискиот програмски сервис 
преку сателит ќе се смета целото подрачје на Републи-
ка Македонија. 

4. Дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
емитување телевизиски програмски сервис преку сате-
лит ќе се додели за временски период од 9 (девет) го-
дини и таа не може да се пренесува на друго лице. 

5. Условите и барањата што кандидатите треба да 
ги исполнуваат за вршење на дејноста како и критериу-
мите за споредување и вреднување на пријавите и нив-
ната тежина при оценувањето, се содржани во конкурс-
ната документација која содржи општи, технички, про-
дукциски, програмски и други услови, чиј текст е со-
ставен дел на оваа одлука (Прилог 1)2 . 

                            
1 Утврдувањето на природата, односно форматите на програмс-
ките сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната деј-
ност („Службен весник на РМ” број 100/2005, 19/2007, 103/08, 
152/08), Правилникот за форматите на радио и телевизиските 
програмски сервиси („Службен весник на РМ”, бр. 113/2006) и 
Правилниците за изменување и дополнување на Правилникот за 
форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Служ-
бен весник на РМ”, бр. 130/06 и 61/07). 
2 Прилог (1): Конкурсната документација содржи општи, технички, 
продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел 
на оваа одлука, во целост е објавена на веб-страницата на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk), и е 
составен дел на документацијата, која може да се подигне во 
Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. “Маркс и 
Енгелс” бр.3, Скопје, согласно условите утврдени во оваа одлука. 

6. Основните технички услови, стандарди и пара-
метри за емисиониот дел, што се однесуваат на зем-
ската сателитска станица се одредени во согласност 
со Законот за електронските комуникации („Службен 
весник на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08) и ќе би-
дат содржани во Одобрението за користење радио-
фреквенција издадено од Агенцијата за електронски 
комуникации. 

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

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

8. За користење на радиофреквенциите за сателит-
ска служба се плаќа годишен надоместок пресметан 
според Правилникот за начинот на пресметка на го-
дишниот надоместок за користење на радиофреквен-
ции, донесен од страна на Агенцијата за електронски 
комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 2/08). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-
кации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот 
на издавањето на Одобрението за користење на радио-
фреквенции. 

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

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

Општите, техничките, продукциските, програмски-
те и другите услови кои се составен дел на конкурсната 
документација, Образецот - Пријава, и прилозите кон 
документацијата, можат да се подигнат во Советот за 
радиодифузија на Република Македонија, бул. “Маркс 
и Енгелс” бр.3, Скопје.  

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

10. Пријавата се поднесува до Советот за радиоди-
фузија на Република Македонија, на адреса: бул. 
„Маркс и Енгелс” бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за 
конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифуз-
на дејност (телевизија преку сателит)”. 

Пријавата, со придружната документација, се под-
несува во 2 (два) оригинални примерока.  
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11. Пријавата може да се достави препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на Советот за ра-
диодифузија. 

12. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува 
во рок од 50 (педесет) дена. 

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

Пријавите се поднесувааат во рокот определен 
со оваа одлука на начин, форма и со содржина 
предвидена во конкурсната документација со оп-
штите, техничките, продукциските, програмските и 
другите услови. 

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

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

 
  Бр. 07-4046/1                          Совет за радиодифузија  

2 декември 2009 година           на Република Македонија  
      Скопје                                     Претседател, 
                                               Зоран Стефаноски, с.р. 

______________ 
2945. 

Врз основа на член  44, а во согласност со член 45, 
46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08) и Заклучокот на Советот бр.02-4023/3 од 
02.12.2009 година, на 23-та седница одржана на 
02.12.2009 година, Советот за радиодифузија на РМ, 
ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 

(ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ КАБЕЛ) НА ЛОКАЛНО 
НИВО 

 
1. Се објавува конкурс за доделување 3 (три) дозво-

ли за вршење радиодифузна дејност за емитување и 
пренос на телевизиски програмски сервиси на локално 
ниво преку јавна комуникациска мрежа - кабел (во по-
натамошниот текст: дозволи), и тоа за: 

- Дебар,   1 (една) дозвола, на албански јазик; 
- Прилеп, 1 (една) дозвола, на македонски јазик; 
- Струга,  1 (една) дозвола, на македонски јазик. 
2. Телевизиските програмски сервиси на локално 

ниво, наведени во точка 1 на оваа одлука, ќе бидат од 
општ формат13  и ќе се емитуваат и пренесуваат преку 
јавна комуникациска мрежа (кабел). 

3. Дозволите ќе се доделат за временски период од 
9 (девет) години и истите не можат да се пренесуваат 
на други лица. 

4. Условите и барањата што кандидатите треба да 
ги исполнуваат за вршење на дејноста како и критериу-
мите за споредување и вреднување на пријавите и нив-
ната тежина при оценувањето, се содржани во конкурс-
ната документација која содржи општи, технички, про-
дукциски, програмски и други услови, чиј текст е со-
ставен дел на оваа одлука (Прилог 1)24. 

5. Основните технички услови, стандарди и пара-
метри за емисиониот дел одредени во согласност со 
Законот за електронските комуникации („Службен 
весник на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08), се со-
држани во конкурсната документација и во Потврда-
та за извршена регистрација со запишување во служ-
бената евиденција во Агенцијата за електронски ко-
муникации. 

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

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

7. Дотурот на сигналот на телевизиските програм-
ски сервиси, наведени во точка 1 на оваа одлука, од те-
левизиското студио на радиодифузерот до седиштето 
на операторот на јавна комуникациска мрежа, може да 

                            
13 Утврдувањето на природата, односно форматите на програмс-
ките сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната 
дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 100/05, 
19/07, 103/08, 152/08) Правилникот за форматите на радио и теле-
визиските програмски сервиси („Службен весник на Република 
Македонија” број 113/2006) и правилниците за изменување и до-
полнување на Правилникот за форматите на радио и 
телевизиските програмски сервиси („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 130/06 и 61/07). 
24 Прилог (1): Конкурсната документација која содржи општи, тех-
нички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен 
дел на оваа одлука, во целост е објавена на веб-страницата на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk), и е сос-
тавен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот за ра-
диодифузија на Република Македонија, бул. „Маркс и Енгелс” бр.3, 
Скопје, согласно условите утврдени во оваа одлука.  
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се врши: со линк со користење на радиофреквенции; со 
коаксијален или оптички кабел без користење на ради-
офреквенции, и преку интернет без користење на ради-
офреквенции. 

Кога дотурот на сигналот се врши со линк со ко-
ристење на радиофреквенција во фиксна служба, се 
плаќа годишен надоместок пресметан според Правил-
никот за начинот на пресметка на годишниот надоме-
сток за користење на радиофреквенции, донесен од 
страна на Агенцијата за електронски комуникации 
(„Службен весник на РМ“ бр. 02/08), и се издава одо-
брение од Агенцијата за електронски комуникации. 
Надоместокот  се плаќа на сметка на Агенцијата за 
електронски комуникации за секоја тековна година, 
почнувајќи од датумот на издавањето на Потврда за 
извршената регистрација со запишување во службена-
та евиденција во Агенцијата за електронски комуни-
кации. 

Кога дотурот на сигналот се врши со коаксијален 
или оптички кабел без користење на радиофреквенции, 
и кога дотурот на сигналот се врши преку интернет без 
користење на радиофреквенции, не се плаќа годишен 
надоместок за користење на радиофреквенции, и не се 
издава одобрение од Агенцијата за електронски кому-
никации. 

8. За техничките параметри што не се определени 
со оваа одлука и со конкурсната документација, канди-
датите се должни (по подигањето на документацијата 
од Советот и добивањето на потврда од Советот за по-
дигнатата документација) да се обратат во Агенцијата 
за електронски комуникации, каде ќе ги добијат детал-
ните технички параметри, кои се составен дел на кон-
курсната документација и според кои ќе треба да се 
изработи техничкиот елаборат за начинот на дотур и 
дистрибуција на сигналот до и преку јавна комуника-
циска мрежа. 

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

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

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

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

10. Пријавата се поднесува до Советот за радиоди-
фузија на Република Македонија, на адреса: бул. 
„Маркс и Енгелс” бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за 
конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифуз-
на дејност (телевизија преку јавна комуникациска мре-
жа - кабел)”. 

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

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

12. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува 
во рок од 50 (педесет) дена. 

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

Пријавите се поднесувааат во рокот определен со 
оваа одлука на начин, форма и со содржина предви-
дена во конкурсната документација со Општите, тех-
ничките, продукциските, програмските и другите ус-
лови. 

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

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

 
  Бр. 07-4047/1                          Совет за радиодифузија  

2 декември 2009 година           на Република Македонија  
      Скопје                                     Претседател, 
                                               Зоран Стефаноски, с.р. 

______________ 
2946. 

Врз основа на член  44, а во согласност со член 45, 
46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08) и Заклучокот на Советот бр. 02-4023/4 од 
02.12.2009 година, Советот за радиодифузија на РМ 
на 23-та седница одржана на 02.12.2009 година, ја до-
несе следната 
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О Д Л У К А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈ-

НОСТ (РАДИО) НА ЛОКАЛНО НИВО 
 
1. Се објавува конкурс за доделување 9 (девет) доз-

воли за вршење радиодифузна дејност за емитување и 
пренос на радио програмски сервиси на локално ниво за 
пренесување преку терестријален предавател, и тоа за: 

- Куманово, 1 (една) дозвола, на македонски јазик; 
- Куманово, 1 (една) дозвола, на албански јазик; 
- Кичево, 1 (една) дозвола, на македонски јазик; 
- Кичево, 1 (една) дозвола, на албански јазик; 
- Кочани, 1 (една) дозвола, на македонски јазик; 
- Ресен, 1 (една) дозвола, на македонски јазик; 
- Струга, 1 (една) дозвола, на македонски јазик; 
- Гостивар, 1 (една) дозвола, на албански јазик; 
- Штип, 1 (една) дозвола, на македонски јазик. 
2. Радио програмските сервиси на локално ниво, на-

ведени во точка 1 на оваа одлука, ќе се емитуваат и ќе 
се пренесуваат преку терестријални предаватели на 
фреквенции определени за секоја дозвола поединечно 
од страна на Агенцијата за електронски комуникации 
на РМ. 

3. Радио програмските сервиси на локално ниво, на-
ведени во точка 1 на оваа одлука, ќе бидат со следниве 
формати15: 

- за подрачјето на Ресен: говорно-музичко радио од 
општ формат, 

- за подрачјето на Гостивар и Кичево (на албански 
јазик): музичко говорно радио од општ формат, 

- за подрачјето на: Куманово (на македонски и на 
албански јазик), Кичево (на македонски јазик), Кочани, 
Струга и  Штип, говорно-музичко радио со претежно  
информативен општ формат.  

3. Дозволите ќе се доделат за временски период од 
9 (девет) години и тие не можат да се пренесуваат на 
други лица. 

4. Условите и барањата што кандидатите треба да 
ги исполнуваат за вршење на дејноста, како и критери-
умите за споредување и вреднување на пријавите и 

                            
15 Утврдувањето на природата, односно форматите на програмс-
ките сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната деј-
ност („Службен весник на Република Македонија” бр. 100/05, 
19/07, 103/08, 152/08), Правилникот за форматите на радио и те-
левизиските програмски сервиси („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 113/2006) и правилниците за изменување и до-
полнување на Правилникот за форматите на радио и телевизиски-
те програмски сервиси („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 130/06 и 61/07). 

нивната тежина при оценувањето, се содржани во кон-
курсната документација која содржи општи, технички, 
продукциски, програмски и други услови, чиј текст е 
составен дел на оваа одлука (Прилог 1)26. 

 5. Основните технички услови, стандарди и пара-
метри за емисиониот дел одредени во согласност со За-
конот за електронските комуникации („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08), се содржани 
во конкурсната документација и Одобрението за кори-
стење радиофреквенција издадено од Агенцијата за 
електронски комуникации. 

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

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

7. За користење на радиофреквенциите за радиоди-
фузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоме-
сток пресметан според Правилникот за начинот на 
пресметка на годишниот надоместок за користење на 
радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за 
електронски комуникации („Службен весник на РМ“ 
бр. 2/08). 

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

8. За определување на предавателната фреквенција, 
микролокација, максималната ефективна иззрачена 
моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, ка-
ко и за другите технички параметри што не се опреде-
лени со оваа одлука и со конкурсната документација, 
кандидатите се должни (по подигањето на документа-
цијата од Советот и добивањето потврда од Советот за 
подигнатата документација) да се обратат во Агенција-
та за електронски комуникации, каде ќе ги добијат де-
талните технички параметри, кои се составен дел на 
конкурсната документација и според кои ќе треба да се 
изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел. 

                            
26 Прилог (1): Конкурсна документација која содржи општи, тех-
нички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен 
дел на оваа одлука, во целост е објавена на веб-страницата на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk), и е 
составен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот 
за радиодифузија на Република Македонија, бул. “Маркс и Енгелс” 
бр.3, Скопје, согласно условите утврдени во оваа одлука.  
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Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 
електронски комуникации треба да биде со истиот на-
зив како и во Советот за радиодифузија. 

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

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

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

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

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

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

  12. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесу-
ва во рок од 50 (педесет) дена. 

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

Пријавите се поднесувааат во рокот определен со 
оваа одлука на начин, форма и со содржина предвидена 
во конкурсната документација со Општите, технички-
те, продукциските, програмските и другите услови. 

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

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

 
  Бр. 07-4048/1                          Совет за радиодифузија  

2 декември 2009 година           на Република Македонија  
      Скопје                                     Претседател, 
                                               Зоран Стефаноски, с.р. 

2947. 
Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 

46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08), и 
Заклучокот на Советот бр. 02-4023/5 од 02.12.2009 го-
дина, Советот за радиодифузија на Република Македо-
нија, на 23-та седница одржана на 02.12.2009 година, ја 
донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈ-
НОСТ НА НЕПРОФИТНА РАДИОДИФУЗНА УСТА-
НОВА - ЗА РАДИО НА ЛОКАЛНО НИВО (БИТОЛА) 

 
1. Се објавува конкурс за доделување 1 (една) доз-

вола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна 
радиодифузна установа - за емитување и пренос на ра-
дио програмски сервис, на македонски јазик, со опфат 
на слушаност на подрачјето на Битола (локално ниво), 
наменет за задоволување на специфичните потреби и 
интереси на студенската популација.  

2. Радио програмскиот сервис ќе се емитува и пре-
несува преку терестријален предавател на фреквенција 
определена од страна на Агенцијата за електронски ко-
муникации на РМ. 

3. Дозволата за вршење радиодифузна дејност од 
точка 1 на ова одлука, ќе се додели за временски пери-
од од 9 (девет) години и таа не може да се пренесува на 
друго лице. 

4. Условите и барањата што кандидатите треба да 
ги исполнуваат за вршење на дејноста, како и критери-
умите за споредување и вреднување на пријавите и 
нивната тежина при оценувањето, се содржани во Кон-
курсот кој содржи општи, технички, продукциски, про-
грамски и други услови кои се составен дел на оваа од-
лука (Прилог 1)17. 

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

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

                            
17 Прилог (1): Конкурсот кој содржи општи, технички, продук-
циски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на 
оваа Одлука, во целост е објавен на веб-страницата на Советот за 
радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk) и е 
составен дел на документацијата, која може да се подигне во Со-
ветот за радиодифузија на Република Македонија, бул. „Маркс и 
Енгелс” бр.3, Скопје, согласно условите утврдени во оваа одлука.  
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Висината на годишниот надоместок за дозволата,  
Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно 
член 60 од Законот за радиодифузната дејност, на поче-
токот на секоја календарска година. 

7. За користење на радиофреквенциите за радиоди-
фузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоме-
сток пресметан според Правилникот за начинот на 
пресметка на годишниот надоместок за користење на 
радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за 
електронски комуникации („Службен весник на РМ“ 
бр. 1/06). 

Надоместокот за користење на радиофреквенции се 
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-
кации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот 
на издавањето на Одобрението за користење на радио-
фреквенции. 

8. За определување на предавателната микролока-
ција, максималната ефективна моќност што се зрачи 
(ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за 
другите технички параметри што не се определени со 
оваа одлука и Конкурсот, кандидатите се должни (по 
подигањето на документацијата од Советот за радиоди-
фузија и добивањето на потврда од Советот за подиг-
натата документација), да се обратат во Агенцијата за 
електронски комуникации каде ќе ги добијат деталните 
технички параметри, кои се составен дел на Конкурсот 
и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елабо-
рат за предавателниот дел. 

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

9. Кандидатите на конкурсот поднесуваат пријави 
на посебен образец чија форма и содржина ги пропи-
шува Советот за радиодифузија на РМ.  

Општите, техничките, продукциските, програмски-
те и другите услови, кои се составен дел на Конкурсот, 
и Образецот - Пријава,  можат да се подигнат во Сове-
тот за радиодифузија на Република Македонија, бул. 
„Маркс и Енгелс” бр.3, Скопје.  

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

10. Пријавата се поднесува до Советот за радиоди-
фузија на Република Македонија, на адреса: бул. 
„Маркс и Енгелс” бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за 
конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифуз-
на дејност - на непрофитна радиодифузна установа за 
емитување и пренос на радио програмски сервис за по-
требите на студентската популација на подрачјето на 
Битола”. 

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

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

12. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува 
во рок од 50 (педесет) дена. 

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

Пријавите се поднесувааат во рокот определен со 
оваа одлука на начин, форма и со содржина предвидена 
во Конкурсот со Општите, техничките, продукциските, 
програмските и другите услови. 

  Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на 
рокот определен со оваа одлука и нема да бидат подго-
твени и доставени според условите утврдени во Конкур-
сот со општите, техничките, продукциските, програм-
ските и другите услови, нема да бидат разгледувани. 

13. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија”, на веб-страницата на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија и во нај-
малку два дневни весника. 

  
  Бр. 07-4049/1                          Совет за радиодифузија  

2 декември 2009 година           на Република Македонија  
      Скопје                                     Претседател, 
                                               Зоран Стефаноски, с.р. 

______________ 
       

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
2948. 

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

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 

НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-ноември 2009 година, во 
однос на просечните цени на мало во 2008 година изне-
сува – 1,3%. 

  
                                    Директор, 
                            м-р Благица Новковска, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 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. 

 


