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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2191. 
Врз основа на член 33 од Законот за Јавното обвини-

телство (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 38/2004), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 декември 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИМЕНУВАЊЕ НА ЈАВЕН 
ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши именување на јавен обвинител на Репуб-
лика Македонија. 
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2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 34 од Законот за Јавно-
то обвинителство (државјанин на Република Македо-
нија, кој ги исполнува општите услови определени со 
закон за засновање на работен однос во државен орган, 
дипломиран правник со положен правосуден испит, кој 
ужива углед за вршење на функцијата на јавен обвини-
тел, кој е истакнат правен стручњак и кој има работно 
искуство со потврдени резултати на правни работи од 
над 12 години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Собранието на Република Македонија, 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлука-
та во “Службен весник на Република Македонија”. 

С О Д Р Ж И Н А
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3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија” и во весниците “Дневник”, 
“Утрински весник” и “Факти”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
                                                           Претседател 
       Бр. 07 - 4701/1              на Собранието на Република 
13 декември 2006 година                  Македонија, 

        Скопје                      Љубиша Георгиевски, с.р. 
___________ 

2192. 
Врз основа на член 17, односно членовите 48-а и 

48-б ставови (1) и (2) од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за спречување на корупцијата 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
126/2006), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 декември 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕ-
НОВИ НА ДРЖАВНАТА  КОМИСИЈА ЗА СПРЕ-

ЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши именување на членови на Државната ко-
мисија за спречување на корупцијата. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 48-а од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за спречување на 
корупцијата (да е државјанин на Република Македони-
ја и да има постојано место на живеење во Република 
Македонија, да има високо образование од областа на 
правото и економијата, да ужива углед во вршењето на 
функцијата и најмалку осум години работно искуство), 
пријавите со потребните документи да ги поднесат до 
Собранието на Република Македонија, во рок од 15 де-
на од денот на објавувањето на Одлуката во “Службен 
весник на Република Македонија”. 

3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија” и во весниците “Дневник”, 
“Утрински весник” и “Факти”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
                                                           Претседател 
       Бр. 07 - 4702/1              на Собранието на Република 
13 декември 2006 година                  Македонија, 

        Скопје                      Љубиша Георгиевски, с.р. 
___________ 

2193. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 92/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 13 декември 2006 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ  НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 
на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
107/2006) во точките: 

7) Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-
дите и правата на граѓанинот под г) за заменици на 
членовите наместо “Влора Мемети” треба да стои 
“Агим Рамадани”; 

10) Комисија за економски прашања под в) за чле-
нови наместо “Влора Мемети” треба да стои “Агим Ра-
мадани”; 

12) Комисија за транспорт, врски и екологија под г) 
за заменици на членовите наместо “Влора Мемети” 
треба да стои “Агим Рамадани” и  

15) Комисија за здравство под в) за членови наме-
сто “Влора Мемети” треба да стои “Агим Рамадани”. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
                                                           Претседател 
       Бр. 07 - 4703/1              на Собранието на Република 
13 декември 2006 година                  Македонија, 

        Скопје                      Љубиша Георгиевски, с.р. 
___________ 

2194. 
Врз основа на член 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот за 

државните награди (“Службен весник на Република 
Македонија” број 52/2006), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13 декември 
2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”  
1. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на наградата “Гоце 
Делчев”, поради истекот на времето за кое се именува-
ни, и тоа: 

а) претседател 
    акад. Иван Катарџиев, 
б) членови: 
    акад. Али Алиу, 
    д-р Ванчо Узунов, 
    д-р Сашо Арсов, 
    д-р Ферид Мухиќ, 
    акад. Ристо Лозановски, 
    д-р Муртезан Исмаили, 
    д-р Владимир Борозанов, 
    д-р Илија Тодоров, 
    д-р Анета Светиева, 
    д-р Љутви Истрефи, 
    д-р Аристотел Тентов и 
    д-р Тони Јаневски.  
2. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на наградата “Гоце Делчев”, се именуваат: 
а) за претседател 
    акад. Ташко Георгиев, МАНУ Скопје, 
б) за членови: 
    проф. д-р Ѓорѓи Иванов, Правен факултет Скопје, 
    проф. д-р Марија Ташева, Филозофски факултет 

Скопје, 
     проф. д-р Александар Штерјов, поранешен про-

фесор и декан на Педагошки факултет Битола, 
     проф. д-р Нури Беџети, ДТУ Тетово, 
     проф. д-р Никола Панов, ПМФ Скопје, 
     проф. д-р Замир Дика, УЈИЕ Тетово, 
     проф. д-р Методија Мирчевски, Машински фа-

култет Скопје, 
    проф. д-р Миле Димитровски, Машински факул-

тет Скопје, 
    проф. д-р Александар Шиколе, Медицински фа-

култет Скопје, 
    проф. д-р Анастасика Попоска, Медицински фа-

култет Скопје, 
    проф. д-р Агим Вела, ДТУ Тетово и  
    проф. д-р Ненад Јоксиковиќ, доцент на Медицин-

скиот факултет Скопје, 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
                                                           Претседател 
       Бр. 07 - 4704/1              на Собранието на Република 
13 декември 2006 година                  Македонија, 

        Скопје                      Љубиша Георгиевски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2195. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Сл. весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и членови-
те 69-71 од Законот за јавни набавки („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 19/04 и 109/05), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.12.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНГА-
ЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ ТИМ ПО ПАТ 
НА ОГРАНИЧЕН ПОВИК ЗАРАДИ ПОДГОТОВКА 
НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕ-
СИЈА НА ДЕЛ ОД ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА  

ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Точка 1. од Одлуката за ангажирање на кон-

султантски тим по пат на ограничен повик заради под-
готовка на постапката за доделување на концесија на 
дел од патната инфраструктура во Република Македо-
нија се додава став 2, кој гласи: 

„Делот од патната инфраструктура во Република 
Македонија“, од ставот 1 на овој член, се однесува и на 
следните патни правци: 

а. Изградба на неизградени делници на ниво на авто-
пат долж Пан-Европскиот коридор 8 (Деве Баир-Крива 
Паланка–Романовце и Гостивар–Кичево–Ќафасан); 

б. Изградба на неизградени делници на ниво на 
автопат долж Пан-Европскиот коридор 10; 

в. Изградба на ниво на автопат на делницата на 
Пан-Европскиот коридор 10 – крак 10д (Велес-Прилеп-
Битола-Меџитлија); 

г. Изградба на ниво на автопат на делницата Велес-
Штип-Кочани-Делчево-граница со Република Бугарија; 

д. Изградба на ниво на автопат на делницата Бито-
ла-Ресен-Охрид. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
                                           Заменик на претседателот 

        Бр. 19-6200/1                    на Владата на Република  
12 декември 2006 година                    Македонија,      

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

2196. 
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 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.12.2006 година, одобри 
 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БРОЈ 23-2196/2 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
„ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИ-
РЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО 
АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА УЛ. „ЈНА“ БР. 9  

(ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ) ГОСТИВАР 
 

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 го-
дина издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „25“ се заменува со бројот „17“, а зборовите: 
„електронски рулет“ се заменуваат со зборовите: „авто-
мат за игри на среќа на кој истовремено можат да учес-
твуваат повеќе играчи“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
                        
                                                Заменик на претседателот 
       Бр. 19-6023/1                   на Владата на Република 
12 декември 2006 година             Македонија, 
       Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

129. 
Врз основа на Решение за привремено оддалечување 

на нотар Никола Стојменовиќ од вршење на функцијата, 
а во врска со член 22 став 2 од Законот за вршење нотар-
ски работи, Претседателот на Нотарската комора на РМ, 
на ден 06.12.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се определува нотар Матилда Бабиќ од Скопје, 

со службено седиште на бул. “Партизански одреди“ бр. 
55/1-1, да издава преписи и потврди од архивата на 
привремено оддалечениот нотар и да врши други неоп-
ходни активности во канцеларијата на привремено од-
далечениот нотар Никола Стојменовиќ од Скопје, со 
службено седиште на ул. “Анкарска“ бр. 33. 

2. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

 
                                              Нотарска комора на РМ 
                                                     Претседател, 
                                             Златко Николовски, с.р. 

__________ 
130. 

Врз основа на Решение за привремено оддалечува-
ње на нотар Боривој Стојкоски од вршење на функци-
јата, а во врска со член 22 став 2 од Законот за вршење 
нотарски работи, Претседателот на Нотарската комора 
на РМ, на ден 16.11.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се определува нотар Снежана Марковска-Дојчи-

нова од Скопје, со службено седиште на ул. “Палмиро 
Тољати“ бр. 173, населба Ченто, да издава преписи и 
потврди од архивата на привремено оддалечениот но-
тар и да врши други неопходни активности во канцела-
ријата на привремено оддалечениот нотар Боривој 
Стојкоски од Скопје, со службено седиште на ул. “Јани 
Лукровски“ бр. 3. 

2. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето.  

                                              Нотарска комора на РМ 
                                                     Претседател, 
                                             Златко Николовски, с.р. 

_______________________________________________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 

Врз основа на член 17 од Законот за данок на доби-
вка – пречистен текст („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/2006) и член 41 став 1 од Законот за 
персоналниот данок на доход – пречистен текст („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 74/2006), Др-
жавниот завод за статистика ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

2006 ГОДИНА 
- ПРЕТХОДНИ ПОДАТОЦИ - 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во ноември  
2006 година во однос на октомври 2006 година е -0.003. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е 0.025. 

3. Коефициентот на пораст на цените на производи-
тели на индустриски производи во ноември 2006 годи-
на во однос на истиот месец од претходната година из-
несува 0.023.  

               Директор, 
              м-р Благица Новковска, с.р. 
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Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
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